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13ο ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΡΩΝ 

ΡΩΜΗ – ΙΤΑΛΙΑ 
“Colosseum” 

23 – 27 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. 

 
Ρώμθ, θ πρωτεφουςα τθσ Ιταλίασ και τθσ περιοχισ Λάτςιο, γνωςτι ωσ 

"πρωτεφουςα του κόςμου", "θ αιϊνια πόλθ" ι "θ πόλθ ςε επτά λόφουσ". 
Βρίςκεται ςτα δυτικά του κεντρικοφ τμιματοσ τθσ χερςονιςου Απενίν και 
φιλοξενεί πάνω από 2 εκατομμφρια κατοίκουσ. φμφωνα με το μφκο, θ πόλθ τθσ 
Ρϊμθσ ιδρφκθκε από τουσ αδελφοφσ Romul και Rem το 753 π.Χ. ιμερα αποτελεί 
μια από τισ πιο επιςκεπτόμενεσ πόλεισ του κόςμου. Πιςτεφεται ότι, όςεσ φορζσ και 
να πάτε ςτθ Ρϊμθ, θ κάκε επόμενθ φορά κα είναι εξίςου ςυναρπαςτικι και 
διαφορετικι. Η ιςτορία, θ παράδοςθ, θ κουηίνα και θ μόδα τθσ είναι μερικοί από 
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ τθν επιςκζπτονται εκατομμφρια τουρίςτεσ κάκε 
χρόνο. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1θ μζρα – 23/10 Άφιξθ ςτθν Ρϊμθ. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο. 
Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
2θ  μζρα – 24/10 Πρωινό. υνζντευξθ τφπου. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ 
δραςτθριότθτεσ. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτθ Ρϊμθ (Κολοςςαίο, Φοντάνα ντι 
Σρζβι, θ Βαςιλικι του Αγίου Πζτρου, Πλατεία Ιςπανίασ, Ρωμαϊκι Αγορά). Σελετι 
ζναρξθσ του φεςτιβάλ. Παραςτάςεισ των φιλαρμονικϊν. Δείπνο. Προαιρετικθ 
βραδινι ζξοδοσ ςε τοπικό παραδοςιακό εςτιατόριο. Διανυκτζρευςθ. 
3θ μζρα – 25/10 Πρωινό, ςυνζντευξθ τφπου. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτθν πόλθ και 
επίςκεψθ ςτο Βατικανό, το μικρότερο ανεξάρτθτο κράτοσ ςτον κόςμο, που 
βρίςκεται ςτθν καρδιά τθσ Ρϊμθσ. Παραςτάςεισ των φιλαρμονικων. Σελετι λιξθσ 
του φεςτιβάλ. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ ςε κλαμπ. Διανυκτζρευςθ. 
4θ μζρα – 26/10  Πρωινό. Πρωινό. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτθ Ρϊμθ και επίςκεψθ 
ςτο Εκνικό Ρωμαϊκό Μουςείο (Λουτρά του Διοκλθτιανοφ, το Palazzo Massimo, το 
Palazzo Altemps, Crypta Balbi) Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Δείπνο. 
Διανυκτζρευςθ. 
5θ μζρα – 27/10 Πρωινό. Αναχϊριςθ των φιλχαρμονικων. 

 
* Σαξίδι ςτθ Ρώμθ-Σαξιδιωτικόσ Οδθγόσ: http://www.youtube.com/watch?v=vClwhyX3Ws4 
 

*Ειδικι προςφορά: Οι ομάδες που έχουν ήδη ζυμμεηάζχει ζε ένα από ηα θεζηιβάλ μας έχουν 
έκπηωζη 10% ζηην ηιμή ηης ζυμθωνίας. 
 

*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, δείπνο).  
 υμμετοχι ςτο φεςτιβάλ. 
 υνοδόσ κατά τθν διάρκεια του φεςτιβάλ. 
 Διπλϊματα, πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο. 
 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ 

 
HOTEL SCHEPPERS *** 
 

www.scheppers-hotel.com  
185 ευρώ / Επιπλζον 
μζρα 46 ευρώ 

HOTEL ALBA *** 
HOTEL STAR ***+ 

http://www.hotelalbaroma.com 
 
www.hotelstar-roma.it 
 
http://www.villamariaparkhotel.it 
 

165 ευρώ / Επιπλζον 
μζρα 41 ευρώ 

PARK HOTEL  VILLAMARIA *** 
HOTEL ALBERGO DEI  LEONI ***      
       

 
www.albergodeileoni.it 
 

145 ευρώ / Επιπλζον 
μζρα 36 ευρώ 

 
HOTEL VALERY***/HOSTEL 

 
www.hotelvalery.it  139 ευρώ / Επιπλζον 

μζρα 35 ευρώ 

http://www.youtube.com/watch?v=vClwhyX3Ws4
http://www.scheppers-hotel.com/
http://www.hotelalbaroma.com/
http://www.hotelstar-roma.it/
http://www.villamariaparkhotel.it/?lang=en
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http://www.hotelvalery.it/


Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
 Προαιρετικζσ εκδρομζσ 
 Ατομικά ζξοδα και ζξοδα που δεν αναφζρονται ςτο πρόγραμμα του φεςτιβάλ. 

 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ 
 Μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο 
 Περιιγθςθ ςτθν πόλθ  

- Ειςιτιριο για το Κολοςςαίο + Ρωμαϊκι Αγορά+ Παλατίνο: 12€ +  2€  για τθν 
ομαδικι κράτθςθ- απαιτείται κράτθςθ 
 - Ειςιτιριο για το Εκνικό Ρωμαϊκό Μουςείο (Λουτρά του Διοκλθτιανοφ, το 
Palazzo Massimo, το Palazzo Altemps, Crypta Balbi): 8 € 
- Εκνικι γκαλερί μοντζρνασ τζχνθσ (YUM): 9 € 
- Πυραμίδα: 6.5 € +  1.5 €  
- Μουςείο του Βατικανοφ και θ Βαςιλικι του Αγίου Πζτρου: ειςιτιριο 17€ 
(ςυνιςτάται κράτθςθ: 4 € ανά άτομο) 
- Ενιαίο ειςιτιριο που ιςχφει για 7 μζρεσ ςτουσ χϊρουσ των Λουτρϊν του 
Καρακάλλα, το Villa dei Quintili και το Μαυςωλείο τθσ Cecilia Metella: 7 € 
(ςυνιςτάται κράτθςθ: 2€,  για τισ ομάδεσ 30€) 
- Εκνικό Μουςείο το Castel Sant'Angelo: 11€  (κρατιςεισ προτείνεται για τισ 
ομάδεσ: 1 € ανά άτομο)- θ τιμι του ειςιτθρίου μπορεί να αλλάξει κατά τθ 
διάρκεια των εκκζςεων  
 - πίτι-Μουςείο του Σηόρτηιο ντε Κίρικο: 8 €, απαιτείται κράτθςθ 
 - City Tour “Hop on Hop off” λεωφορείο: 21 € ανά άτομο 

 Δείπνο και ζνα ποτό ςε εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι 18 ευρϊ 
 Κλαμπ 8 € 

 
ΗΜΕΙΩΗ 
1. Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο ανα άτομο/θμζρα 7 ευρώ. 
  Επιπλζον χρζωςθ ςε μονόκλινο δωμάτιο ανα μζρα: 

 
HOTEL SCHEPPERS *** 
 

                28 ευρώ 

HOTEL ALBA *** 
HOTEL STAR ***+ 
PARKHOTEL  VILLAMARIA *** 

 
                25 ευρώ 

HOTEL ALBERGO DEI  LEONI ***                      22 ευρώ 
HOTEL VALERY***/HOSTEL                 21 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 

Kostas Leivadiotis:   +306992774284 
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