
 
 

                         MEDITERANIAN ORGANIZATION 
 

                                                      Διεφκυνςθ: Sarajevska 54, 11000 Bελιγράδι  
                                                        TIN: 109026330   ID:  21113778 
                                               Αρ. άδειασ: 84/2016   Σθλ: +381694444505 
                                               e-mail: mediteranian.organization@gmail.com 

                                               web: www.mediteranian-folklore-festivals.org 
 

XXI ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ  &  ΟΡΧΗΣΡΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΑΣΕΡΙΝΗ  
«Οι ρυθμοί του Ολύμπου» 

                13-18 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. 
 

Κατερίνθ – είναι πόλθ τθσ Μακεδονίασ και ζδρα του διμου Κατερίνθσ. 
Απζχει 70 χλμ. από τθν Θεςςαλονίκθ και 6 χλμ. από τθν κάλαςςα. Είναι 
δθμοφιλισ τουριςτικόσ προοριςμόσ και είναι γνωςτι για τα ξενοδοχεία, τισ 
ταβζρνεσ, εςτιατόρια κτλ.  

Παραλία – είναι παράλιο χωριό ςτο διμο Κατερίνθσ, απζχει 8 χλμ. από 
τθν πόλθ τθσ Κατερίνθσ. Εξαιτίασ τθσ προνομιακισ κζςθσ τθσ εξελίχκθκε ςε 
ςθμαντικό τουριςτικό κζντρο με αναπτυγμζνθ αγορά, ξενοδοχεία, εςτιατόρια 
κτλ.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
  

1θ μζρα – 13/09  Άφιξθ ςτθν Παραλία . Διαμονι ςτο ξενοδοχείο. Προαιρετικι 
βραδινι ζξοδοσ. Δείπνο.Διανυκτζρευςθ.   

2θ μζρα – 14/09 Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Προαιρετικι 

εκδρομι ςτον  Όλυμπο. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ.   

3θ μζρα – 15/09  Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Προαιρετικι εκδρομι ςτθν 

Θεςςαλονίκθ (Λευκόσ Πφργοσ, Εκκλθςία του Αγίου Δθμθτρίου, Πλατεία 
Αριςτοτζλουσ,κλπ). Τελετι ζναρξθσ. Παράςταςθ των ομάδων. Δείπνο. 
Διανυκτζρευςθ.   

4θ μζρα – 16/09  Πρωινό. Προαιρετικι επίςκεψθ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ του 

Δίου και τθσ Βεργίνασ. Παράςταςθ των ομάδων.Τελετι λιξθσ του φεςτιβάλ. 
Δείπνο. Προαιρετικι νυχτερινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 

5θ μζρα – 17/09  Πρωινό. Προαιρετικι εκδρομι ςτα παραδοςιακά χωριά τθσ 

περιοχισ. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. 

Διανυκτζρευςθ. 
6θ μζρα – 18/09 Πρωινό. Αναχϊρθςθ.  

         *Σαξίδι ςτθν Παραλία Κατερίνθσ – Σαξιδιωτικόσ οδθγόσ: http://www.youtube.com/watch?v=n9L-IYy6eSI 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ 

Paralia Katerinis 
Hotel Lilalo 
Hotel Yakinthos 
Hotel Erato 
Hotel Katerina 
Vila Rodon 
 

http://www           www.hotellilalo.gr 
 

                            www.yakinthoshotel.gr 

  
 

109 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 
22 ευρώ 

Hotel Orea Eleni 
Hotel Porto Del Sol 
Hotel Kostis 
Hotel Victoria 
Hotel Rainbow 

 

www.hotel-oreaeleni.gr 

www.hotelportodelsol.gr 
www.kostishotel.com 
www.hotel-viktoria.net 

  129 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 
26 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, δείπνο) 
• Συμμετοχι ςτο φεςτιβάλ 

http://www.youtube.com/watch?v=n9L-IYy6eSI
http://www/
http://www.hotellilalo.gr/
http://www.yakinthoshotel.gr/
http://www.hotel-oreaeleni.gr/
http://www.hotelportodelsol.gr/
http://www.kostishotel.com/
http://www.hotel-viktoria.net/


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

Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

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

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ 
• Όλα τα ειςιτιρια για όλα τα αξιοκζατα και περιθγιςεισ ςτθν πόλθ 
• Μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο 
- OW (απλι διαδρομι) μεταφορά με λεωφορείο μζχρι 30 άτομα -280 € 
- OW (απλι διαδρομι) μεταφορά με λεωφορείο μζχρι 50 άτομα -320 € 
• Περιιγθςθ ςτθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ 
- Τιμι μεταφοράσ λεωφορείου ανά άτομο - 10 € 
- Λευκόσ Πφργοσ - 3 € 
- Κρουαηιζρα - 9 € 
- Κρουαηιζρα με φαγθτό και ζνα ποτό - 15 € 
• Ελλθνικι βραδιά ςε εςτιατόριο, δείπνο και ζνα ποτό -12 € 
• Εκδρομι ςτα Μετζωρα - 20 € 
• Το εμπορικό κζντρο Cosmos  
• Κλαμπ - 5 € 
• Waterland Θεςςαλονίκθ - 15 € 
 

ΗΜΕΙΩΗ 
 

• Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μζρα 5e. 
• Η δυνατότθτα παράταςθσ τθσ διαμονισ ανά άτομο ανά θμζρα: 
 

Hotel Lilalo / Yakinthos / Erato / Katerina / Vila Rodon 
 

13 ευρώ 

Hotel Orea Eleni / Porto Del Sol / Kostis / Victoria / 
Rainbow 

16 ευρώ 

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. 
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