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13ο ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΡΩΝ 
ΒΙΕΝΝΗ 

"Σραγουδώντασ ςτην πόλη τησ Κορωνίδασ" 
16 - 20 Οκτωβρίου, 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. 

    
             Βιζννθ είναι θ πρωτεφουςα τθσ Αυςτρίασ. Με περίπου 2 εκατομμφρια 
κατοίκουσ είναι θ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Αυςτρίασ και θ δζκατθ μεγαλφτερθ πόλθ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  Θεωρείται το πολιτικό, οικονομικό και πολιτιςτικό 
κζντρο τθσ χϊρασ.  

Μπρατιςλάβα είναι θ πρωτεφουςα τθσ Σλοβακίασ, με λιγότερο από μιςό 
εκατομμφριο κατοίκουσ και βρίςκεται ςτο νοτιοδυτικό τμιμα τθσ Σλοβακίασ. Είναι 
μια μεςαιωνικι πόλθ με ςτενά δρομάκια, πλατείεσ, κζατρα και εκκλθςιεσ. Το 
ςφμβολο τθσ πόλθσ είναι το μεςαιωνικό κάςτρο και NLO γζφυρα  θ οποία ενϊνει 
τθν δεξιά και τθν αριςτερι όχκθ του Δοφναβθ.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1θ μζρα – 16/10  Άφιξθ ςτθν Βιζννθ/Μπρατιςλάβα. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο 
ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
2θ μζρα – 17/10 Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου ςτο Κζντρο Τφπου. Δυνατότθτα 
επίςκεψθσ ςτα αξιοκζατα τθσ Μπρατιςλάβα. Τελετι ζναρξθσ. Παρουςίαςθ τθσ 
ομάδασ. Δείπνο. Προαιρετικι νυχτερινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 
3θ μζρα – 18/10 Πρωινό. Προαιρετικι επίςκεψθ ςτα αξιοκζατα τθσ Βιζννθσ. 
Παρουςίαςθ των ομάδων. Τελετι Λιξθσ. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ 
δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
4θ μζρα – 19/10 Πρωινό. Προαιρετικι επίςκεψθ ςτο Εκνικό Μουςείο. Ελεφκεροσ 
χρόνοσ. Δείπνο. Προαιρετικό δείπνο ςτο εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι, ζνα 
ποτό δωρεάν.  Διανυκτζρευςθ. 
5θ μζρα – 20/10 Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Λιξθ των υπθρεςιϊν. 
*Σαξίδι ςτθ Μπρατιςλάβα-Σαξιδιωτικόσ Οδθγόσ: http://www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg 
*Σαξίδι ςτθ Βιζννθ-Σαξιδιωτικόσ Οδθγόσ: https://www.youtube.com/watch?v=R3wBOkQBgoQ 

 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ  

Hotel Bratislava**** www.hotelbratislava.sk    159 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 40 ευρώ 

Hotel Blue*** www.hotelblue.sk    129 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 32 ευρώ 

Hotel Plus** www.hotelyplus.sk    129 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 32 ευρώ 

Hotel Avion** www.hotelavion.sk    119 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 

Hotel Turist** www.turist.sk    119 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 

Βιζννθ     

Hotel Congress *** www.hotelcongresswien.at    179 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 45 ευρώ 

Hotel Ibis budget 
Wien Messe** 

www.accorhotels.com                    169 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 42 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 διατροφι (πρωινό και δείπνo) 
•Συμμετοχι ςτο φεςτιβάλ. 
•Συνοδόσ κατά τθ διάρκεια του φεςτιβάλ. 
•Αναμνθςτικά διπλϊματα και πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο. 
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Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
 Προαιρετικζσ εκδρομζσ 
Ατομικά ζξοδα και ζξοδα που δεν καλφπτονται απο το φεςτιβάλ 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ 
•Μεταφορά από το αεροδρόμιο προσ το ξενοδοχείο 
•OW απλι διαδρομι – λεωφορειο μζχρι 30 άτομα - 280 € 
•OW απλι διαδρομι – λεωφορειο μζχρι 50 άτομα - 340 € 
•Τιμι λεωφορείου μεταφοράσ ανά άτομο - 10 € 
•Εκνικό Μουςείο - 3.5€, ειςιτιριο 
•Ολοιμερθ εκδρομι με λεωφορείο ςτθ Βιζννθ 15 € 
•Belvedere Palace      
- ‘Ανω Μπελβεντζρε 11€, ειςιτιριο  
- Κάτω Μπελβεντζρε 9.50€, ειςιτιριο 
- Winter Palace 8€, ειςιτιριο 
- Βουλι - 5€, ειςιτιριο 
- Holfburg - 11.50€, ειςιτιριο 
•Δείπνο ςε εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι (με ποτό) - 15€  
•Κρουαηιζρα  5€ 
•Κλάμπ  5€ 

 

ΗΜΕΙΩΗ 
•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 5 ευρώ ανά άτομο/μζρα. 
•Επιπλζον χρζωςθ ςε μονόκλινο δωμάτιο ανά θμζρα: 

Hotel Bratislava****                         24 ευρώ 
Hotel Blue***                                    19 ευρώ 
Hotel Plus**                                       19 ευρώ 
Hotel Avion**                                    18 ευρώ 
Hotel Turist**                                    18 ευρώ 
Hotel Congress ***                           27 ευρώ 
Hotel Ibis budget Wien Messe**   25 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. 

 
                                                                                            

 
                                                                

                   
                         MEDITERANIAN ORGANIZATION 

www.mediteranian-folklore-festivals.org 
mediteranian.organization@gmail.com  
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http://www.mediteranian-folklore-festivals.org/
mailto:mediteranian.organization@gmail.com

