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Z Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ 

«Σο λουλούδι της Ανατολής» 

23 – 28 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 από 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. 

 
Η Ζάκυνκοσ- είναι ζνα από τα νθςιά των Επτανιςων. Γνωςτι διεκνϊσ και 

με το όνομα «Τηάντε», ι Φιόρο του Λεβάντε Άνκοσ τθσ Ανατολισ). Το ςχιμα τθσ 
Ζακφνκου είναι ακανόνιςτο τριγωνικό με το μεν βορειότερο άκρο του νθςιοφ να 
καταλιγει ςτο ακρωτιριο Σκινάρι, ενϊ ςτο νότιο-νοτιοανατολικό να ςχθματίηεται 
ο κόλποσ του Λαγανά μεταξφ των δφο ακρωτθρίων. Ο κόλποσ του Λαγανά, με τθ 
μαγευτικι παραλία του, ζχει ανακθρυχκεί από το 1999 Εκνικό Πάρκο κακϊσ είναι 
τόποσ ωοτοκίασ τθσ υπό εξαφάνιςθ χελϊνασ καρζττα-καρζττα. Τα τελευταία 
χρόνια το νθςί ζχει να προςφζρει ςτον επιςκζπτθ μοντζρνεσ υποδομζσ, αλλά 
ταυτόχρονο διατθρεί τθν παλιά παραδοςιακι όψθ του με τισ ταβζρνεσ ςτθν 
ακρογιαλιά και τα παραδοςιακά χωριουδάκια. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

1θ μζρα – 23/09 Άφιξθ ςτθ Ζάκυνκο. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ 

χρόνοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.   

2θ μζρα – 24/09 Πρωινό. Συνζντευξθ τφπου. Ελεφκεροσ χρόνοσ για επίςκεψθ των 

παραλιϊν Ναυάγιο, Κζρι, Αγ. Νικόλαοσ, Κρυονζρι, Μακρφσ Γιαλόσ, Ζιγιά. 

Προαιρετικι βραδινι ζξόδοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.  

3θ μζρα – 25/09 Πρωινό. Συνζντευξθ τφπου. Προαιρετικι ξενάγθςθ ςτθν Ζάκυνκο 
(Βυηαντινό μουςείο, Βενετικό κάςτρο, Ναυτικό μουςείο). Τελετι ζναρξθσ του 
φεςτιβάλ. Παραςτάςεισ των φιλαρμονικϊν. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. 
Διανυκτζρευςθ.  

4θ μζρα – 26/09 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Παραςτάςεισ των ομάδων. Τελετι 

λιξθσ του φεςτιβάλ. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ.  

5θ μζρα – 27/09 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ για τθν παραλία ι για μια κρουαηιζρα. 

Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.  

6θ μζρα – 28/09 Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιϊν.  
 

*Trip to Zakynthos – Travel guide https://youtu.be/xNTGieXhvMA                                

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ 7 / ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ 

Hotel ***                                                               139 ευρώ / Επιπλζον μζρα 28 ευρώ  
Hotel **                                                                 119 ευρώ / Επιπλζον μζρα 24 ευρώ  
Apartments                                                           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                                              

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 και πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο.  

Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  

- Προαιρετικζσ εκδρομζσ.  

- Ατομικά ζξοδα και όλα τα ζξοδα που δεν καλφπτονται απο το φεςτιβάλ.  
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ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ  

• Μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο  

- OW απλι διαδρομι -λεωφορείο μζχρι 30 άτομα - 100 €  

- OW απλι διαδρομι -λεωφορείο μζχρι 50 άτομα - 120 €  

• Ειςιτιρια για όλεσ τισ εκδρομζσ, περιθγιςεισ και αξιοκζατα 

• Ferry Kyllini - Ζάκυνκοσ - Kyllini OW (απλι διαδρομι) 8 € ανά άτομο 

• Βυηαντινό μουςείο -3 €, ειςιτιριο 

• Μουςείο Σολωμοφ - € 4, ειςιτιριο 

• Ελλθνικι βραδιά ςτο εςτιατόριο με δείπνο και ζνα ποτό - 15€  

• Κρουαηιζρα 15 € ανά άτομο (μεςθμεριανό γεφμα και πάρτι) 

    Κλάμπ 6 €  

ΗΜΕΙΩΗ  

- Eπιπλζον χρζωςθ για δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/θμζρα 5e. 

- Eπιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο ανα μζρα: 

Hotel *** 17 ευρώ 

Hotel ** 14 ευρώ 

Apartments 13 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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