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                               12ο ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ  

           ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ  &  ΟΡΧΗΣΡΩΝ 
ΒΕΝΕΣΙΑ-ΒΕΡΟΝΑ,ΙΣΑΛΙΑ 
“Cantare sotto la maschera”   

27 Νοεμβρίου – 01 Δεκεμβρίου 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. 
 

Βενετία – Πόλθ που βρίςκεται ςτο βόρειο τμιμα τθσ Ιταλίασ, πρωτεφουςα τθσ 
περιοχισ Βζνετο. Η Βενετία είναι γνωςτι ωσ μία από τισ πιο όμορφεσ και ρομαντικζσ 
πόλεισ ςτον κόςμο. Εκτείνεται ςε 117 μικρά νθςιά τθσ βενετςιάνικθσ λιμνοκάλαςςασ 
ςτισ ακτζσ τθσ Αδριατικισ. Η Βενετία και τα κανάλια τθσ, ζχουν κθρυχκεί Μνθμείο 
Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO. Η πόλθ ζχει πολλά ψευδϊνυμα, 
όπωσ "Βαςίλιςςα τθσ Αδριατικισ", "Πόλθ των Γεφυριϊν", "Πόλθ του Νεροφ".. 
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1θ μζρα 27/11 Άφιξθ ςτο Lido Di Jesolo. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο. 
Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
2θ μζρα 28/11 Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Προαιρετικι επίςκεψθ ςτθ Βενετία 
(πλατεία του Αγίου Μάρκου, Μουςείο γυαλιοφ, το Παλάτι των Δογιδων, τθ Γζφυρα  
των Στεναγμϊν, κρουαηιζρα ςτο Ενετικό λιμάνι ...).  
Τελετι ζναρξθσ  του φεςτιβάλ. Παραςτάςεισ των φιλαρμονικϊν. Δείπνο. Προαιρετικι 
ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 
3θ μζρα 29/11 Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Προαιρετικι επίςκεψθ 
ςτθ Βερόνα. Παραςτάςεισ των φιλαρμονικϊν. Τελετι λιξθσ του φεςτιβάλ. Δείπνο. 
Προαιρετικι ζξοδοσ ςε κλαμπ. Διανυκτζρευςθ. 
4θ μζρα 30/11 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ ι προαιρετικι περιιγθςθ τθσ πόλθσ. Δείπνο. 
Προαιρετικό δείπνο ςε εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι. Διανυκτζρευςθ. 
5θ μζρα 01/12 Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιϊν 
 

*Σαξίδι ςτθ Βενετία – Σαξιδιωτικόσ Οδθγόσ: http://www.youtube.com/watch?v=ue1IBhf_wdc 

 

ΣΙΜΗ ANA ΑΣΟΜΟ 
Hotel Roby***                                www.hotel-roby.it         119 ευρώ; Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 

Hotel Sofia***                                www.sofiahotel.com     119 ευρώ; Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 

Hotel Pigalle***                             www.hpigalle.com         119 ευρώ; Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 
Hotel Atene***                              www.hotelatene.com   119 ευρώ; Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 

Hotel Madison ***                        www.madison-hotel.it  119 ευρώ; Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 
     *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 

ΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕ 

• Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο, ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια με  
 θμιδιατροφι (πρωινό και δείπνο). 
• Συμμετοχι ςτο φεςτιβάλ. 
• Συνοδόσ κατά τθ διάρκεια του φεςτιβάλ. 
• Αναμνθςτικά διπλϊματα και πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο. 

•Προαιρετικζσ εκδρομζσ. 
• Ατομικά ζξοδα και ζξοδα που δεν καλφπτονται απο το φεςτιβάλ. 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
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• Τα ειςιτιρια για τα μουςεία, παλάτια και εκδρομζσ 
    - Παλάτι των Δόγθδων -16 € 
    - Μουςείο Correr - 16 €  
    - Fortuny Palace - 10 €  
    - Μουςείο Γυαλιοφ- 8 €  
    - Γόνδολα - 80 € ,βόλτα 40 λεπτά 
• ταξίδι ςτθ Βενετία 
-Κρουαηιζρα - 14 € ( με λεωφορείο μεταφορά από το Lido di Jesolo ςε Punta Sabioni ) 
ι - 10 € (Η τιμι περιλαμβάνει - μια βόλτα με πλοιάριο χωρίσ μεταφορά από το Lido di 
Jesolo ςε Punta Sabioni ) 
• Ολοιμερθ εκδρομι ςτθν Βερόνα - 12 € 
• Κλαμπ -  8 €  
• Δείπνο ςε εςτιατόριο με ζνα ποτό - 18 €  
• Μεταφορά από το αεροδρόμιο τθσ Βενετίασ - ξενοδοχείο ςτο Lido di Jesolo - 
αεροδρόμιο τθσ Βενετίασ 
   - OW (απλι διαδρομι) ποφλμαν μζχρι 25 άτομα - 200 €  
   - OW (απλι διαδρομι) ποφλμαν μζχρι 50 άτομα - 325 € 
 

 

 Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μζρα 7 ευρώ. 
 Επιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/ θμζρα): 
 

 
 

 
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,+381114231251  
                                                                                              +381694444505 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ 

ΗΜΕΙΩΗ 

Hotel Roby***                                  
 
           18 ευρώ 

Hotel Sofia***                                 
Hotel Pigalle***                              
Hotel Atene***                               
Hotel Madison ***                         
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