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Σο φεςτιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, ςε 

ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ διμουσ και τουσ τοπικοφσ πολιτιςτικοφσ 

ςυλλόγουσ. Σο φεςτιβάλ κα καλφπτεται απο τα μζςα ενθμζρωςθσ, από τον 

τοπικό και διεκνι Σφπο. Οι Διμαρχοι ι οι αντιδιμαρχοι των πόλεων που 

διαγωνίηονται ςτο φεςτιβάλ, κα είναι επίτιμοι καλεςμζνοι και τα ζξοδα 

διαμονισ τουσ κα καλφπτονται από τον διοργανωτι.  

 

Βάρνα είναι θ δεφτερθ μεγαλφτερθ πόλθ και καλοκαιρινό κζρετρο τθσ 

Βουλγαρίασ. Θεωρείται επιχειρθματικό, πανεπιςτθμιακό κζντρο και λιμάνι. Η 

Βάρνα ζχει πλοφςια ιςτορία γιϋαυτό και διακζτει πολλά μουςεία, μοναςτιρια, 

λουτρά και άλλα αξιοκζατα. Επίςθσ κατζχει το ρεκόρ ότι ςτθ Βάρνα 

ανακαλφφκθκε ο αρχαιότεροσ χρυςόσ κθςαυρόσ. Φθμίηεται επίςθσ για τθ 

νυχτερινι ηωι όπωσ και για τθ πλθκϊρα των κλαμπ, καφετεριϊν και 

εςτιατορίων.   
 

 



 

 

PROGRAM:  

1θ   μζρα – 17/08  Άφιξθ ςτθ Βάρνα. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο. 
Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 

2θ μζρα – 18/08 Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτθν πόλθ τθσ 
Βάρνασ. Τελετι ζναρξθσ του φεςτιβάλ. Παράςταςθ των ομάδων. Δείπνο. 
Προαιρετικι  νυχτερινι  βόλτα  ςτθν   πόλθ.  Διανυκτζρευςθ. 
3θ μζρα  –  19/08.  Πρωινό.Συνζντευξθ Τφπου. Προαιρετικι εκδρομι ςτο 
Μπουργκάσ. Παράςταςθ των ομάδων. Τελετι λιξθσ του φεςτιβαλ. Δείπνο. 
Προαιρετικι  νυχτερινι  βόλτα  ςτθν  πόλθ.  Διανυκτζρευςθ. 
4θ μζρα – 20/08.  Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν παραλία ι  προαιρετικι 
κρουαηιζρα. Δείπνο. Προαιρετικι νυχτερινι βόλτα ςτθν  πόλθ.  Διανυκτζρευςθ. 
5θ μζρα – 21/08.  Πρωινό. Προαιρετικι εκδρομι ςτο Sunny Beach. Προαιρετικι 
επίςκεψθ ςτο δελφινάριο. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Προαιρετικι νυχτερινι βόλτα ςτθν 
πόλθ.  Διανυκτζρευςθ. 
6θ μζρα - 22/08   Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιϊν. 
 

*Travel guide – Varna - www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg  
 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ: 

Hotel **** 
 109 €  

Επιπλζον μζρα: 22 € 

Hotel*** 
 99 € 

Επιπλζον μζρα: 20 € 
*Ειδικι προςφορά: Οι ομάδεσ που ζχουν ιδθ ςυμμετάςχει ςε ζνα από τα φεςτιβάλ μασ ζχουν ζκπτωςθ 
10% ςτθν τιμι τθσ ςυμφωνίασ. 

*θμείωςθ: Δυνατότθτα τθσ οργανωμζνθσ μεταφοράσ από οποιοδιποτε μζροσ τθσ Ελλάδασ. Για τισ τιμζσ 
και τισ ςυνκικεσ  μεταφοράσ καλζςτε: +381694444505 

 
κ 

 

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Διαμονι  ςε  επιλεγμζνο  ξενοδοχείο,  ςε   δίκλινα,  τρίκλινα           και 
τετράκλινα δωμάτια με θμιδιατροφι (πρωινό, δείπνο). 

 Συμμετοχι ςτο φεςτιβάλ  
 Συνοδόσ κατά τθ διάρκεια του φεςτιβάλ  
 Αναμνθςτικά διπλϊματα, πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο 

 
Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 

 Προαιρετικζσ εκδρομζσ 

 Προςωπικά ζξοδα και ζξοδα που δεν καλφπτονται από το φεςτιβάλ 

http://www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg


 

 Μεταφορά από και πρόσ το αεροδρόμιο  

Απλι διαδρομι - up to 30 - 42.50 € 
Απλι διαδρομι – up to 50 - 50 € 

 Κρουαηιζρα – 14 € 

 Aqua park – 22 € 

 Αρχαιολογικό Μουςείο  – 5 € 

 Εκδρομι ςτο Μπουργάσ – 10 € 

 Aladzha Mοναςτιριο – 2,5 € 

 Εςτιατόριο (ηωντανι μουςικι με φαγθτό και ζνα ποτό ) – 10 € 

 Κλαμπ – 5 € 

 

 Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μζρα : 5 € 
 Επιπλζον χρζωςθ ςε μονόκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μζρα 

Hotel **** : 16 € 

Hotel ***   : 15 € 

 
 Ο  διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ των παραςτάςεων, τθν εκτζλεςθ των εκδρομϊν και των 

επιμζρουσ ςτοιχείων από το πρόγραμμα, λόγω αντικειμενικϊν  ςυνκθκϊν. 

 
 

 

Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΗΜΕΙΩΗ: 


