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XI ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ &    ΟΡΧΗΣΡΩΝ 

AΠΡΟΒΑΛΣΑ, ΣΑΤΡΟ, ΝΕΑ ΒΡΑΝΑ 

«Η μαγεία της Ελλάδας» 

  08 – 13 επτεμβρίου 2020 
 

Σο φεςτιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, ςε 
ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ διμουσ, τα επιμελθτιρια και τον τοπικό 
πολιτιςτικό ςφλλογο. 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 απο τον διοργανωτι. 
 

Η Αςπροβάλτα - Είναι ζνα από τα πιό αξιόλογα καλοκαιρινά τουριςτικά 
κζρετρα τθσ Μακεδονίασ με βραβευμζνεσ παραλίεσ . Σφμφωνα με ζγγραφο του 
αρχείου τθσ Μονισ Σίμωνοσ Πζτρα, ο οικιςμόσ Άςπρθ Βάλτα χτίςτθκε ςτισ αρχζσ 
του 16ου αιώνα.  

Σα Νζα Βράςνα είναι μια παρακαλάςςια κωμόπολθ, 70 χλμ ανατολικά τθσ 
Θεςςαλονίκθσ. Οι ακτζσ τθσ βραβεφονται κάκε χρόνο με τθ Γαλάηια Σθμαία.  

Ο ταυρόσ είναι κωμόπολθ ςτα ανατολικά του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ. Τα 
τελευταία 15 χρόνια παρατθρείται μεγάλθ ανάπτυξθ ςτθν παροχι τουριςτικών 
υπθρεςιών με πολλά νεόδμθτα ξενοδοχεία και ενοικιαηόμενα δωμάτια, ςφςταςθ 
νζων κζντρων διαςκζδαςθσ και οργάνωςθ των παραλιών. 
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TIMH ANA ATOMO 5 ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ 

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

 

 

1θ  μζρα – 08/09 Άφιξθ ςτθν Αςπροβάλτα, Νζα Βράςνα ι Σταυρόσ.  Διαμονι ςτο 
επιλεγμζνο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο . Διανυκτζρευςθ. 
2θμζρα – 09/09 Πρωινό. Συνζντευξθ    τφπου. Ελεφκεροσ         χρόνοσ. Προαιρετικι 

εκδρομι ςτθν Θεςςαλονίκθ. Τελετι ζναρξθσ του φεςτιβάλ. Παραςτάςεισ  των 

φιλαρμονικών.  Δείπνο.     Προαιρετικι  βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 

3θ μζρα – 10/09 Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Προαιρετικι εκδρομι ςτθν Καβάλα. 

Παραςτάςεισ των ομάδων. Τελετι λιξθσ του φεςτιβάλ. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι 

ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 

4θμζρα – 11/09 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. 

Διανυκτζρευςθ. 

5θ μζρα – 12/09 Πρωινό.  Αναχώρθςθ . Τζλοσ  υπθρεςιών. 
*Trip to Asprovalta,Nea Vrasna – Travel guide https://youtu.be/gnBWp1TK8do 

 

Hotel***   129 ευρώ / Επιπλζον μζρα 26 ευρώ 

Hotel**/ApartmentsH ANA ATOMO / 7 
ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ 

  109 ευρώ / Επιπλζον μζρα 22 ευρώ 

 

   

*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 

 

• Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο, ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα 

δωμάτια  με θμιδιατροφι (πρωινό, δείπνο) 

• Συμμετοχι ςτο   φεςτιβάλ 

• Συνοδόσ κατα τθν διάρκεια του φεςτιβάλ 

• Αναμθςτικά διπλώματα και πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο 

 

• Προαιρετικζσ εκδρομζσ 

• Ατομικά      ζξοδα      και  ζξοδα  που  δεν       αναφζρονται   ςτο   πρόγραμμα  του  φεςτιβάλ 

• Μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο 

• Ξεναγιςεισ Θεςςαλονίκθ 

-Μεταφορά με ποφλμαν - 10€ ανα άτομο 

-Λευκόσ  Πφργοσ - 3€ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

https://youtu.be/gnBWp1TK8do


 

-Κρουαηιζρα – 9€ 

-Κρουαηιζρα  με   φαγθτό   και  ζνα      ποτό - 15€  

- Εμπορικό κζντρο Cosmos 

• Waterland Θεςςαλονίκθσ – 15€ 

• Ντίςκο – 5€ 

• Ελλθνικι βραδιά ςε εςτιατόριο, δείπνο και ζνα ποτό – 15€ 

• Εκδρομι ςτθν Καβάλα 

-Aρχαιολογικό μουςείο Καβάλασ - 2€ 

-Κάςτρο - 2€ 

              - Αρχαιολογικό μουςείο Φιλίππων - 3€ 

-Eπιπλζον χρζωςθ για δίκλινο δωμάτιο ανα άτομο/μζρα 5 ευρώ. 
-Eπιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο ανά μζρα: 
  

Hotel*** 16 ευρώ 
 

Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ των παραςτάςεων, τθν εκτζλεςθ των εκδρομών και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το 

πρόγραμμα, λόγω αντικειμενικών ςυνκθκών. 

 
 

  
 
 
 
 

                    MEDITERANIAN ORGANIZATION 

         www.mediteranian-folklore-festivals.org 

                              mediteranian.organization@gmail.com 

          Kostas Leivadiotis: +306992774284 +381114231251+381694444505 
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