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                11ο ΔΙΕΘΝΕ  ΦΕΣΙΒΑΛ   ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ    
          ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΡΩΝ 

        Π Α Ρ Ι  Ι,  Γ Α Λ Λ Ι Α 
“Dance in the city of light” 

                                    09 – 13 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. 

 
Σο  Παρίςι -   Η πόλθ του φωτόσ, τθσ μόδασ, τθσ γαλλικισ επανάςταςθσ, τθσ 

ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ. Σο Παρίςι δεν αφινει κανζναν ανεπιρζαςτο. Αυτοί που 
ζχουν επιςκεφτεί τθν πόλθ του ζρωτα τουσ ςυνδζουν αξζχαςτεσ αναμνιςεισ και 
υπζροχεσ ςτιγμζσ δίπλα ςτο ποτάμι του θκουάνα και βόλτεσ ςτθν Λεωφόρο των 
Ηλυςίων Πεδίων.   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1θ μζρα – 09/10 Άφιξθ ςτο Παρίςι. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ 

χρόνοσ. Διανυκτζρευςθ. 

2θ μζρα – 10/10 Πρωινό. υνζντευξθ τφπου. Προαιρετικι ξενάγθςθ ςτθν πόλθ. Σελετι 

ζναρξθσ του φεςτιβάλ. Παραςτάςεισ των φιλαρμονικών. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. 

Διανυκτζρευςθ. 
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3θ μζρα – 11/10 Πρωινό. Προαιρετικζσ εκδρομζσ. Κρουαηιζρα ςτο θκουάνα.  

Παραςτάςεισ των φιλαρμονικων και τελετι λιξθσ του φεςτιβαλ. Βραδινι ζξοδοσ ςτο 

Μουλζν Ρουη. Διανυκτζρευςθ. 

4θ μζρα – 12/10 Πρωινό. Προαιρετικι εκδρομι ςτο Montmartre – Castelul Versailles. Δείπνο 

ςε εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι. Διανυκτζρευςθ. 
5θ μζρα - 13/10 Πρωινό. Αναχώριςθ των φιλαρμονικων. Σζλοσ υπθρεςιών. 
 
* Σαξίδι ςτο Παρίςι-Σαξιδιωτικόσ Οδθγόσ:  
Hotel Kyriad  ***                     

www.kyriad.com 
  129 ευρώ 

Επιπλζον μζρα 32 ευρώ 

Hotel  Campanile***   www.campanile.com   129 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 32 ευρώ 

Hotel Premier Classe**/* www.premiereclasse.com   99 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 25 ευρώ 

Hotel Fomula 1* www.hotelavion.sk   89 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 22 ευρώ 

*Ειδική προζθορά: Οι ομάδες ποσ έτοσν ήδη ζσμμεηάζτει ζε ένα από ηα θεζηιβάλ μας έτοσν έκπηωζη 10% 
ζηην ηιμή ηης ζσμθωνίας. 
*Σημείωζη: Δσναηόηηηα ηης οργανωμένης μεηαθοράς από οποιοδήποηε μέρος ηης Ελλάδας. Για ηις ηιμές και ηις 

ζσνθήκες  μεηαθοράς καλέζηε: +381694444505. 

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

•Διαμονι ςτο επιλεγμζνο κατάλυμα ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα 

δωμάτια με πρωινό και δείπνο. 
• υμμετοχι ςτο φεςτιβάλ. 
• υνοδόσ κατά τθ διάρκεια του φεςτιβάλ. 

• Αναμνθςτικά διπλώματα 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 
 

• Ειςιτιρια για όλεσ τισ εκδρομζσ, περιθγιςεισ και αξιοκζατα. 
• Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ 
-Σιμι λεωφορείου μεταφοράσ ανά άτομο - 19 € 
-Πφργοσ του Άιφελ – μεχρι το 2ο όροφο - 7,50 € ειςιτιριο 
- Πφργοσ του Άιφελ – μεχρι τθν κορυφι - 13.50€ ειςιτιριο 
• Εκδρομι-Λοφβρο - τιμι μεταφοράσ με λεωφορείο ανα άτομο 6 € 
- Λοφβρο - 12 € ειςιτθρίο 
• Βερςαλλίεσ εκδρομι - τιμι μεταφοράσ με λεωφορείο ανα άτομο 9 € 
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- Βερςαλλίεσ - 18 € ειςιτιριο 
- Moulin rouge 99-199 € 

• Μεταφορά από και προσ αεροδρόμιο ςτο Παρίςι OW απλι 
διαδρομι – λεωφορειο μζχρι 30 άτομα - 340 € 
OW απλι  διαδρομι – λεωφορειο μζχρι 50 άτομα - 380 € 

•Δείπνο ςε εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι(δείπνο και ποτό περιλαμβάνεται ςτθν τιμι) 15-
20 € 
•Κρουαηιζρα ςτο θκουάνα 15 – 20 € 
•Κλαμπ – 9 € 
 

ΗΜΕΙΩΗ 

• Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/θμζρα 5 ευρώ. 

• Επιπλζον χρζωςθ ςε μονόκλινο δωμάτιο ανά άτομο/θμζρα: 
    
  

Hotel Kyriad  *** 19 ευρώ 
Hotel  
Campanile***   

 
19 ευρώ 

Hotel Premier 
Classe**/* 

 
15 ευρώ 

Hotel Fomula 1* 13 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. 

 
 

 

 


