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ΒΟΤΔΑΠΔΣΗ - ΠΡΑΓΑ,ΣΔΦΙΑ  

“Friendly Music” 
            20 – 24 Νοεμβρίου 2020 
 

Το φεςτιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, ςε ςυνεργαςία με 
τουσ τοπικοφσ διμουσ, τα επιμελθτιρια και τον τοπικό πολιτιςτικό ςφλλογο. Το 
φεςτιβάλ κα καλφπτεται απο τα μζςα ενθμζρωςθσ, από τον τοπικό και διεκνι Τφπο. 
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. 

Πράγα – Η χρυςι πόλθ των εκατοντάδων πφργων. Η πόλθ είναι ζνασ λαβφρινκοσ από 
πλακόςτρωτουσ δρόμουσ και αυλζσ αποτελώντασ κρυμμζνο κθςαυρό που κάκε ανζμελοσ 
ταξιδιώτθσ κα ικελε να εξερευνιςει. Ακόμα και ςτθ μικρι ζκταςθ τθσ Πλατείασ ςτθν Παλιά 
Πόλθ, κα βρείτε πολλά αξιοκζατα όπωσ παλιοφσ ναοφσ, απροςδόκθτουσ κιπουσ αλλά και 
κουκλίςτικα παλιομοδίτικα μπαρ, καφζ και ρομαντικά εςτιατόρια. Βρίςκεται ςτθν καρδιά 
τθσ Ευρώπθσ και διαμορφώκθκε από αυτοκράτορεσ, ςυγγραφείσ και καλλιτζχνεσ. Μζχρι και 
ςιμερα, θ Πράγα είναι μια πόλθ γεμάτθ ηωι με απεριόριςτεσ επιλογζσ για τθν ζξοδο ςασ. 
         Βουδαπζςτθ είναι θ πρωτεφουςα τθσ Ουγγαρίασ. Ζγινε μια ενιαία πόλθ που καταλαμβάνει και 
τισ δφο όχκεσ του ποταμοφ Δοφναβθ, με τθ ςυγχώνευςθ ςτισ 17 Νοεμβρίου 1873 τθσ Βοφδασ (Buda) 
και τθσ Πζςτθσ (Pest). Τισ ςυνδζει μια επιβλθτικι γζφυρα , θ γζφυρα των Αλυςίδων.Τθν 
χαρακτθρίηουν  το ποτάμι τθσ και το κάςτρο Buda, τα οποία αποτελοφν ςθμαντικά μνθμεία 
Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO, αλλά και θ ζντονθ ηωι τθσ, οι ιδιαίτερεσ τοπικζσ ςυνταγζσ τθσ 
και θ πολφχρωμθ, κλαςικι αρχιτεκτονικι τθσ. 
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1θ μζρα – 20/11 Άφιξθ ςτθν Βουδαπζςτθ. Διαμονι ςε ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ χρόνοσ. 
Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 

2θ μζρα – 21/11 Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτθν 
Βουδαπζςτθ (Πλατεία Ηρώων, Όπερα, Φροφριο τθσ Βουδαπζςτθσ, Κοινοβοφλιο, 
Γζφυρα Ελιςάβετ ...). Τελετι ζναρξθσ του φεςτιβάλ. Παράςταςθ των ομάδων. Δείπνο. 
Προαιρετικι νυχτερινι ζξοδοσ ςε εςτιατόριο με ηωντανι Gipsy μουςικι. 
Διανυκτζρευςθ. 

3θ μζρα – 22/11 Πρωινό. Αναχώρθςθ για Πράγα. Προαιρετικι περιιγθςθ τθσ πολθσ τθσ 
Πράγασ (Velcav, Staro mestkenamesti Orloj, Hradcany, Κακεδρικόσ ναόσ του Αγίου Vita, 
κλπ...). Άφθξθ ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 

4θ μζρα – 23/11 Πρωινό.Συνζντευξθ Τφπου.Προαιρετικι περιιγθςθ ςτο Κάρλοβυ Βάρυ, 
γνωςτι λουτρόπολθ τόςο ςτθ Τςεχικι Δθμοκρατία όςο και ςτθν Ευρώπθ. Επιςτροφι ςτθν 
Πράγα. Παράςταςθ των ομάδων. Τελετι λιξθσ του φεςτιβαλ . Δείπνο. 
Διανυκτζρευςθ. 

5θ μζρα – 24/11 Πρωινό. Αναχώρθςθ. Λιξθ υπθρεςιών. 
*Σαξίδι ζηην Ππάγα-Σαξιδιωηικόρ Οδηγόρ: http://www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A 

 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ: 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ (2 νύσηερ) 
Hotel GOLDENPARK****  75 ευρώ / Επιπλζον μζρα 38 ευρώ 
Hotel BW GRAND HUNGARIA****  75 ευρώ / Επιπλζον μζρα 38 ευρώ 
Hotel BERLIN***  59 εςπώ / Δπιπλέον μέπα 30 εςπώ 
Hotel EBEN***  59 εςπώ / Δπιπλέον μέπα 30 εςπώ 
Hotel NAP***  59 εςπώ / Δπιπλέον μέπα 30 εςπώ 
Hotel MEDOSZ***  59 εςπώ / Δπιπλέον μέπα 30 εςπώ 
Hotel CANADA***  59 εςπώ / Δπιπλέον μέπα 30 εςπώ 
Hotel GOLDEN DUNA***  59 εςπώ / Δπιπλέον μέπα 30 εςπώ 
Apartman  59 εςπώ / Δπιπλέον μέπα 30 εςπώ 
ΞΔΝΟΔΟΦΔΙΟ ΠΡΑΓΑ (2 νύχτες) 
Hotel Top ****  65 εςπώ / Δπιπλέον μέπα 33 εςπώ 
Hotel Golf *** 
Hotel Olympic *** 

  
59 εςπώ / Δπιπλέον μέπα 30 εςπώ 

Hotel Slavia **  55 εςπώ / Δπιπλέον μέπα 28 εςπώ 
     *Ειδικι προςφορά: Οι ομάδερ πος έσοςν ήδη ζςμμεηάζσει ζε ένα από ηα θεζηιβάλ μαρ έσοςν έκπηωζη 10% ζηην ηιμή ηηρ 
ζςμθωνίαρ. 

*Σθμείωςθ: Δυνατότθτα τθσ οργανωμζνθσ μεταφοράσ από οποιοδιποτε μζροσ τθσ   
Ελλάδασ. Για τισ τιμζσ και τισ ςυνκικεσ  μεταφοράσ καλζςτε: +381694444505 
 

Η ΣΙΜΗ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: 
 

• Διαμξμή ρε επιλεγμέμξ νεμξδξυείξ,ρε δίκλιμα,ςοίκλιμα και 
ςεςοάκλιμα δωμάςια με ημιδιαςοξτή (ποωιμό, δείπμξ). 
• Σσμμεςξυή ρςξ τερςιβάλ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

http://www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A


 

 

• Σσμξδόπ καςά ςη διάοκεια ςξσ τερςιβάλ. 
• Αμαμμηρςικά διπλώμαςα και πλακέςεπ, τωςξγοατίεπ και βίμςεξ. 

 

• Ποξαιοεςικέπ εκδοξμέπ. 
• Αςξμικά ένξδα και ένξδα πξσ δεμ καλύπςξμςαι απξ ςξ τερςιβάλ 

 

 

• Ξεμάγηρη ρςημ πόλη-Τιμή λεωτξοείξσ μεςατξοάπ αμά άςξμξ - 12 € 
• Φοξύοιξ-9-13€ αμάλξγα ςημ πεοιήγηρη 
• Μεςατξοά από και ποξπ ςξ αεοξδοόμιξ ςηπ Ποάγαπ - OW απλή διαδοξμή 

λεωτξοείξ μέυοι 30 άςξμα - 250 € 
- OW απλή διαδοξμή λεωτξοείξ μέυοι 50 άςξμα - 280 € 

• Δείπμξ ρςξ ερςιαςόοιξ ή ρςξ μπαο με ζωμςαμή μξσρική, ταγηςό και εμα πξςό 
πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ςιμή - 15€ 
• Κοξσαζιέοα ρςξ Μξλδάβα - 6 € 
• Εκδοξμή Κάολξβσ Βάοσ – με  λεωτξοείξ ςιμή αμά άςξμξ 25€ 
• Κλαμπ - 5€ 

 

• Επιπλέξμ υοέωρη ρε δίκλιμξ δωμάςιξ αμά άςξμξ/μέοα 5 εσοώ. 
• Επιπλέξμ υοέωρη για μξμόκλιμξ δωμάςιξ: 

 

Hotel GOLDENPARK / BW GRAND HUNGARIA 23 ευρώ 
Hotel BERLIN / EBEN / NAP / MEDOSZ / CANADA / GOLDEN DUNA 18 ευρώ 
Apartman 18 ευρώ 
Hotel Top 20 ευρώ 
Hotel Golf 
Hotel Olympic 

18 ευρώ 

Hotel Slavia 17 ευρώ 
 

Ο διξογαμωςήπ διαςηοεί ςξ δικαίωμα μα αλλάνει ςξσπ όοξσπ και ςιπ ποξϋπξθέρειπ ςωμ 
παοαρςάρεωμ, ςημ εκςέλερη ςωμ εκδοξμώμ και ςωμ επιμέοξσπ ρςξιυείωμ από ςξ ποόγοαμμα, λόγω 

αμςικειμεμικώμρσμθηκώμ. 

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΔ ΔΚΓΡΟΜΔ ΚΑΙ ΠΔΡΙΗΓΗΔΙ 


