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       XII ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΡΩΝ 

NIKAIA, ΜΟΝΣΕ ΚΑΡΛΟ, ΓΑΛΛΙΑ 
 “Μεσογειακή μουσική” 

 18 – 22 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. 
 
Νίκαια – ιδρφκθκε περίπου 350 χρόνια π.Χ. από τουσ Ζλλθνεσ. Σο όνομά 
τθσ το πιρε από τθν Θεά τθσ νίκθσ, Νίκθ. τθ Νίκαια ςιμερα εκτόσ από τα 
καταγάλανα νερά κα δείτε και μια πανζμορφθ παλιά πόλθ. Ζχει 19 μουςεία 
και γκαλερί και πλθκώρα ιςτορικών κτθρίων όπωσ θ Όπερα και θ Ρωςικι 
Ορκόδοξθ Μθτρόπολθ Αγίου Νικολάου. ε κοντινι απόςταςθ βρίςκεται θ 
πόλθ του Μόντε Κάρλο, γνωςτι για τθν πίςτα τθσ Formula 1, καηίνο και τα 
πολυτελι ξενοδοχεία.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1θ μζρα – 18/12 Άφιξθ ςτθ Νικαία. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο. 
Ελεφκεροσ χρόνοσ. Διανυκτζρευςθ. 
2θ μζρα – 19/12 Πρωινό. υνζντευξθ Σφπου. Προαιρετικά, περιιγθςθ ςτθ 
Νικαία (Hotel Negresko, Πλατεία Γκαριμπάλντι, πλατεία Massena, 
Λεωφόροσ Jean Madsen, Gazebo, κλπ). Σελετι ζναρξθσ. Παρουςίαςθ των 
ομάδων. Προαιρετικά, βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 
3θ μζρα – 20/12 Πρωινό. υνζντευξθ Σφπου. Προαιρετικά, περιιγθςθ ςτο 
Μόντε Κάρλο (θ πίςτα τθσ Formula 1, Καηίνο...). Ελεφκεροσ χρόνοσ. 
Παρουςίαςθ των ομάδων. Σελετι λιξθσ του Φεςτιβάλ, απονομι 
αναμνθςτικών πλακετών.  Διανυκτζρευςθ. 
4θ μζρα – 21/12 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. 
Διανυκτζρευςθ. 
5θ μζρα – 22/12 Πρωινό. Αναχώρθςθ. 
 

*Σαξίδι ςτο Μονακό-Σαξιδιωτικόσ Οδθγόσ: http://www.youtube.com/watch?v=WNuvyHXcz0M 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ 

Hotel Azurea *** www.hotel-azurea.com  

145 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 36 ευρώ 

Hotel Premier Class           
*/** 

www.premiereclasse.com  

119 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 

Hotel Fomula1 *   
105 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 26 ευρώ 

 

*Ειδικι προςφορά: Οι ομάδεσ που ζχουν ιδθ ςυμμετάςχει ςε ζνα από τα φεςτιβάλ μασ ζχουν ζκπτωςθ 
10% ςτθν τιμι τθσ ςυμφωνίασ. 

*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 Πρωινό. 
•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 καλφπτονται απο το φεςτιβάλ. 
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ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ 
• Ειςιτιρια για όλεσ τισ εκδρομζσ, περιθγιςεισ και αξιοκζατα 
• Μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο  
- OW (απλι διαδρομι) μεταφορά με λεωφορείο μζχρι 30 άτομα - 340 € 
- OW (απλι διαδρομι) μεταφορά με λεωφορείο μζχρι 50 άτομα - 380 € 
• Δείπνο ςτο εςτιατόριο  15€ - 20 € (δείπνο και ζνα ποτό) 
• Εκδρομι ςτο Μόντε Κάρλο τιμι μεταφοράσ με λεωφορείο ανά άτομο - 12€    
• Κλαμπ - 7€ 

 ΗΜΕΙΩΗ 
 

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

Hotel Azurea *** 22 ευρώ 

Hotel Premier Class           
*/** 

18 ευρώ 

Hotel Fomula1 * 16 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. 
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