
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

18οΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΡΩΝ 

ΠΕΡΑΜΟ, ΚΑΒΑΛΑ – ΕΛΛΑΔΑ 
«Μαγεία της Ελλάδας» 

18 – 23 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 Νζα Πζραμοσ είναι παρακαλάςςια κωμόπολθ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 

Καβάλασ. Η ιςτορία τθσ φτάνει μζχρι ςτο 7. αιώνα π. Χ., όταν Θαςίτεσ ίδρυςαν ςτθν 

απζναντι όχκθ τθσ ςτερεάσ τθν αποικία Οιςφμθ. Σιμερα θ Νζα Πζραμοσ είναι μια 

τουριςτικι περιοχι με κακαρζσ παράλιεσ, βραβευμζνεσ με Γαλάηιεσ Σθμαίεσ, με 

πολλά εςτιατόρια, ταβζρνεσ και μπαράκια. Εκτόσ, όμωσ, από τον τουριςμό, ςτθν Ν. 

Πζραμο μπορεί κανείσ να απολαφςει και τα τοπικά προϊόντα από ντόπιουσ 

παραγωγοφσ, όπωσ το ςταφφλι, κραςί, τςίπουρο, ελιζσ και λάδι. H Καβάλα (ςτουσ 

αρχαίουσ χρόνουσ "Νεάπολισ", ςτο Βυηάντιο "Χριςτοφπολισ" και από το 1470 

"Καβάλα") είναι πόλθ τθσ Μακεδονίασ. Η ιςτορία τθσ πόλθσ ξεκινά από τουσ 

Προϊςτορικοφσ χρόνουσ. Σιμερα το επίκεντρο τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτθν Καβάλα 

είναι θ πλατεία Ελευκερίασ. Tο πιο πολφβουο ςθμείο ειναι ο πεηόδρομοσ τθσ 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τα πολυάρικμα μαγαηιά, τα καφζ-μπαρ και τθν 

καπναποκικθ που ζγινε εμπορικό κζντρο.Επίςθσ διακζτει πολυάρικμεσ παραλίεσ, 

χώρουσ για ανάπαυςθ και πεηοπορικζσ διαδρομζσ 
                                   
 

 

 



 

 

1θ μζρα – 18/09 Άφιξθ ςτθν Νζα Πζραμο. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτζρυςθ.  

2θ μζρα – 19/09 Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Ελεφκεροσ χρόνοσ. 
Προαιρετικι εκδρομι ςτο Εβραιόκαςτρο,  Άγιοσ Βαςίλειοσ και Γλυκάδι. 
Τελετι ζναρξθσ. Παραςτάςεισ των ομάδων . Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι 
ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 
3θ μζρα – 20/09 Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Προαιρετικι εκδρομι ςτθν 
Καβάλα. Παραςτάςεισ των ομάδων. Τελετι λιξθσ. Δείπνο. Προαιρετικι 
βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 
4θ μζρα – 21/09 Πρωινό. Προαιρετικι εκδρομι ςτα Νζα Βράςνα. Ελεφκεροσ 
χρόνοσ. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 
5θ μζρα – 22/09 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν παραλία ι προαιρετικι 
κρουαηιζρα. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
6θ μζρα – 23/09 Πρωινό. Αναχώρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιών. 
ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ: 

Hotel ***  129 ευρώ / Επιπλζον μζρα 26 ευρώ 
   

Apartman  99 ευρώ / Επιπλζον μζρα 20 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 ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο, ςε δίκλινα, τρίκλινα ι τετράκλινα 

δωμάτια με θμιδιατροφι (πρωινό, δείπνο)  
● Συμμετοχι ςτο φεςτιβάλ 

● Συνοδόσ κατά τθ διάρκεια του φεςτιβάλ 

● Αναμνθςτικά, διπλώματα, πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο 

 Προαιρετικζσ εκδρομζσ 

 Ατομικά ζξοδα και ζξοδα που δεν αναφζροναται ςτο πρόγραμμα 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ 
 

● Μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο  
μζχρι 30 άτομα - € 280 λεωφορείο, μζχρι 50 άτομα - 320€  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 



Εκδρομι ςτθ Θεςςαλονίκθ 

 Μεταφορά με λεωφορείο - 10 € (απλι) 

 Λευκόσ Πφργοσ - ειςιτιριο 3 € 

 Ελλθνικι βραδιά ςτο εςτιατόριο με δείπνο και ζνα ποτό 

 Κρουαηιζρα 

 Εκδρομι ςτο Λιμενά Θάςου 

 Κλαμπ 5 € 

 Κρουαηιζρα  

 Εκδρομι ςτα Μεκζωρα 
 

 ΗΜΕΙΩΗ 

 Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μζρα 5 ευρώ.  

 Επιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο  ανά θμζρα: 

Hotel *** 19 ευρώ 
  
Apartman  

 

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. 
 
 
 

 

 
 
 
 


