
  
 
 
 
 

 
 

XI ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ &    ΟΡΧΗΣΡΩΝ 

ΜΟΝΣΕΚΑΣΙΝΙ- ΦΛΩΡΕΝΣΙΑ - ΠΙΖΑ  
"Tramonto Sul Lungomare"   
11. – 15. 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. 

Montecatini Terme- Το διάςθμο ιταλικό ςπα ςτθν επαρχεία τθσ Τοςκάνθσ. Σε 
υψόμετρο 30 μζτρων, ςτθν κοιλάδα του ποταμοφ Άρνο, αυτό το ςπα είναι ζνα 
πραγματικό διαμάντι τθσ Ιταλίασ, ςτο οποίο ερχονται πολλζσ προςωπικότθτεσ. 
Montekatini είναι γνωςτό κυρίωσ για τισ ιαματικζσ πθγζσ. Το Montecatini-Terme 
διακζτει εξαιρετικά εςτιατόρια, μαγαηιά για ψϊνια και εκπλθκτικά αξιοκζατα. 

Φλωρεντία- είναι πόλθ τθσ Ιταλίασ, πρωτεφουςα τθσ περιφζρειασ τθσ 
Τοςκάνθσ. Θεωρείται το λίκνο τθσ ιταλικισ Αναγζννθςθσ .Μία βόλτα αρκεί για να 
οδθγθκείτε ςε μία άλλθ εποχι, μεγαλείου, πλοφτου και άφκονθσ τζχνθσ. Η 
εκκλθςία Santa Croce, θ πλατεία Piazza del Duomo, θ Santa Maria Novella και θ 
γζφυρα Ponte Vechio είναι μερικά από τα πολλά αξιοκζατα που μπορεί κανείσ να 
επιςκεφκεί ςτθν Φλωρεντία. Οι περιςςότεροι γνωρίηουν τθν Πίηα εξαιτίασ του 
επικλινοφσ τθσ Πφργου. Οι περιςςότεροι όμωσ δεν γνωρίηουν καν ότι ο 
ςυγκεκριμζνοσ Πφργοσ αποτελεί το καμπαναριό του Κακεδρικοφ Ναοφ τθσ πόλθσ. 
Οι πλατείεσ με τα υπαίκρια café, τα παλάτια ,οι γζφυρεσ του Άρνου, τα εςτιατόρια 
με τθν αυκεντικι ιταλιάνικθ pizza και θ νυχτερινι ηωι είναι αυτά που 
χαρακτθρίηουν αυτιν τθν ολοηϊντανθ πόλθ. 

 
 
 
 

 
 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
1θμζρα – 11.12.  ‘Αφθξθ ςτο Μοντεκατίνι. Τακτοποίθςθ ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.  
2θμζρα – 12.12.  Πρωινό. Συνζντευξθ τφπου. Προαιρετικζσ περιιγθςθ Φλωρεντίασ  
(θ πλατεία Piazza del Duomo, θ πλατεία Santa Maria Novella, θ γζφυρα  Ponte 
Vechio...). Δείπνο. Προαιρετικι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 
3θμζρα – 13.12.  Πρωινό. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτθν Πίηασ (O κεκλιμζνοσ Πφργοσ 
τθσ Πίηασ, ρωμανικόσ ναόσ...). Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Ζναρξθ του φεςτιβάλ. 
Παραςτάςεισ  των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετικι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 
4θ μζρα – 14.12.  Πρωινό. Προαιρετικι περιιγθςθ του Μονεκατίνι. Ελεφκεροσ 
χρόνοσ. Παραςτάςεισ  των ομάδϊν. Τελετι  λιξθσ του φεςτιβάλ. Δείπνο. Προαιρετικι 
νυχτερινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 
5 θ μζρα – 15.12.   Πρωινό. Αναχϊρθςθ       απο        το  ξενοδοχείο. Τζλοσ              υπθρεςιϊν. 

 
*Trip to Montecatini – Travel guide www.youtube.com/watch?v=abY33tp2SYs  

PRICE / PERSON: 
Montecatini 
Hotel ***  145 ευρώ 

Επιπλζον μζρα: 36 ευρώ 
Hotel **  129 ευρώ 

Επιπλζον μζρα: 32 ευρώ 
Rome 

 

Hotel Scheppers *** 
 185 ευρώ 

Επιπλζον μζρα: 46 ευρώ 

Hotel Alba *** 
Hotel Star ***+ 
Park hotel Vila Maria *** 

 
165 ευρώ 

Επιπλζον μζρα:  41 ευρώ 

 

Hotel Albergo Dei Leoni *** 
 145 ευρώ 

Επιπλζον μζρα:  36 ευρώ 
 

Hotel Valery ***/Hostel 
 139 ευρώ 

Επιπλζον μζρα: 35 ευρώ 
 
Ειδικι προςφορά: Χορευτικά που ζχουν πάρει μζροσ ςε πρoθγοφμενα φεςτιβάλ του Mediteranian  Organization ζχουν 10% 
ζκπτωςθ ςτισ παραπάνω τιμζσ.. 

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

•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 

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

http://www.youtube.com/watch?v=abY33tp2SYs


 
 Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

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

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ: 

- Επίςκεψθ Φλωρεντίασ: Μεταφορά με λεωφορείο 18 € ανά άτομο 
- Palazzo della Signoria - 10 €, 
- Είςοδοσ ςτον Πφργο 10 € 
- Ειςιτιρια για το μουςείο και για τον Πφργο 14 € 
- Santa Maria Novella - 3,50 € είςοδοσ 
- Bazilica Santa Croce - είςοδοσ 6 € 
- Συναγωγι και Εβραϊκό Μουςείο - 6,50 €, είςοδοσ 
- Γκαλερί Uffizi - 6,50 € 
 Επίςκεψθ τθσ Πίηασ 
-Τιμι μεταφοράσ με λεωφορείο ανά άτομο 10 € 
-Κλαμπ  8 € 
- Δείπνο ςτο ξενοδοχείο με μουςικι 18€ 
ΗΜΕΙΩΗ: 

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

Montecatini  
Hotel *** : 22 ευρώ   
Hotel **   : 19 ευρώ   
Rome: 
Hotel Scheppers ***- 28 ευρώ   
Hotel Alba***/Hotel Star ***+ - 25 ευρώ   
Park Hotel Villa Maria ***/Hotel Albergo Dei Leoni ***- 22 ευρώ   
Hotel Valery***- 20 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. 

 

 
 


