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           ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ &ΟΡΧΗΣΡΩΝ  
                 ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ,  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,  
            «Χορεύοντας γύρω από τον Σορωναίο»  
                   03 – 08 επτεμβρίου 2020 
                                    
                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 και τθν τθλεόραςθ. Οι Διμαρχοι ι οι αντιδιμαρχοι, 
από τισ πόλεισ των διαγωνιηόμενων του φεςτιβάλ, κα είναι επίτιμοι καλεςμζνοι 
ςτο φεςτιβάλ, των οποίων τα ζξοδα διαμονισ κα καλφπτονται από τον 
διοργανωτι. 
       Νζοσ Μαρμαράσ- Ζνα χωριό ςτθ χερςόνθςο τθσ Σικωνίασ ςτθ Χαλκιδικι. Το 
2001, ο Νζοσ Μαρμαράσ είχε 2.854 κατοίκουσ, ενώ ο καλοκαιρινόσ τουριςτικόσ 
πλθκυςμόσ είχε εκτιμθκεί ςε 20.000. Βρίςκεται ςτθν ακτογραμμι τρειών λόφων, 
κάτω από τα βουνά Ίταμοσ και Τραγουδζλθ (το βουνό που τραγουδάει). Οι κφριεσ 
βιομθχανίεσ είναι ο τουριςμόσ, θ γεωργία (ελιζσ, κραςί, μζλι), και θ αλιεία. Ο 
Νζοσ Μαρμαράσ βρίςκεται 125 χιλιόμετρα από τθ Θεςςαλονίκθ και 55 
χιλιόμετρα από τον Πολφγυρο. Οι περιςςότεροι από τουσ κατοίκουσ προζρχονται 
από το νθςί του Μαρμαρά, ςτθ Θάλαςςα του Μαρμαρά και από τον Παρκενώνα, 
ζνα μικρό χωριό ςτο βουνό Ίταμοσ.   
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
1θ μζρα – 03/09  Άφιξθ ςτο Νζο Μαρμαρά ςτθ Σικωνία. Διαμονι ςτο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 
2θ μζρα – 04/09 Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτα χωριά 
τθσ Σικωνίασ. Τελετι ζναρξθσ του φεςτιβάλ. Παράςταςθ των ομάδων. Δείπνο. 
Προαιρετικι νυχτερινι βόλτα. Διανυκτζρευςθ. 
3θ μζρα – 05/09 Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτθ 
Θεςςαλονίκθ και ςτο Σπιλαιο των Πετραλώνων. Παραςτάςεισ των φιλαρμονικών 
και τελετι λιξθσ του φεςτιβάλ. Δείπνο. Προαιρετικι νυχτερινι ζξοδοσ. 
Διανυκτζρευςθ. 
4θ μζρα – 06/09 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν παραλία ι προαιρετικι 
κρουαηιζρα. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
5θ μζρα – 07/09 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν παραλία. Προαιρετικι βραδινι 
ζξοδοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
6θ μζρα – 08/09 Πρωινό. Αναχώρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιών. 

 
*Ταξίδι ςτο Νζο Μαρμαρά– Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ http://www.youtube.com/watch?v=_ZIM966SPno 
 

ΣΙΜΗ ANA ATOMO 
 

Hotel Meliton Inn***    www.melitoninn.com                                       149 ευρώ / Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 

Hotel Petunia***            www.hotelpetunia.gr                                        139 ευρώ / Επιπλζον μζρα 28 ευρώ 
Hotel Papagalos***  www.hotelpapagalos.com                       139 ευρώ / Επιπλζον μζρα 28 ευρώ        
Hotel Olympos**                                                                                129 ευρώ / Επιπλζον μζρα 26 ευρώ 
Vila Parthenon                                                                       119 ευρώ / Επιπλζον μζρα 24 ευρώ       
Apartments Pella                                                                                 119 ευρώ / Επιπλζον μζρα 24 ευρώ 
Apartments Alexandra                                                                        119 ευρώ / Επιπλζον μζρα 24 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 
 

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

•Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο, ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια 
με θμιδιατροφι (πρωινό και δείπνο) 
•Συμμετοχι ςτο φεςτιβάλ. 
•Συνοδόσ κατά τθ διάρκεια του φεςτιβάλ. 
•Αναμνθςτικά διπλώματα και πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_ZIM966SPno
http://www.melitoninn.com/
http://www.hotelpetunia.gr/
http://www.hotelpapagalos.com/


 Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

•Προαιρετικζσ εκδρομζσ. 
•Ατομικά ζξοδα και ζξοδα που δεν αναφζρονται ςτο πρόγραμμα του φεςτιβάλ. 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ 

•Ειςιτιρια για όλεσ τισ περιθγιςεισ, εκδρομζσ και αξιοκζατα   
•Μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο 
OW απλι διαδρομι -λεωφορειο μζχρι 30 άτομα - 280 € 
OW απλι διαδρομι -λεωφορειο μζχρι 50 άτομα - 320 € 
•Κρουαηιζρα ςτο Άγιο Όροσ  
– μονοιμερθ εκδρομι 25€ με μεταφορά, 20€ χωρίσ μεταφορά 
•Κλαμπ 5€ 
•Ηωντανι μουςικι - δείπνο ςε εςτιατόριο - ελλθνικι βραδιά με δείπνο και ποτό 12 € 
•Μονοιμερθ εκδρομι ςτθν Θεςςαλονίκθ με λεωφορείο, ανά άτομο - 15 € 
-Λευκόσ Πφργοσ 3€, ειςιτιριο 
-Εμπορικό κζντρο Cosmos 
 
ΗΜΕΙΩΗ 

•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μζρα 5e. 
•Δυνατότθτα παράταςθσ τθσ διαμονισ (με επιπλζον χρζωςθ ανά άτομο / θμζρα):  
 

Hotel Meliton Inn*** 18 ευρώ 

Hotel Petunia*** / Papagalos*** 17 ευρώ 
Hotel Olympos** 16 ευρώ 

Vila Parthenon / Apartments Pella / Alexandra 14 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. 
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