
         
 

        
 
 

XIII ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
              ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

NIKAIA, ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ, ΓΑΛΛΙΑ 
«Μεσογειακός χορός» 
28.01. – 01.02. 2021 

 
 Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε 
συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό πολιτιστικό 
σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης, από τον τοπικό και 
διεθνή Τύπο. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι των πόλεων που διαγωνίζονται στο 
φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα διαμονής τους θα καλύπτονται 
απο τον διοργανωτή. 

Νίκαια – ιδρύθηκε περίπου 350 χρόνια π.Χ. από τους Έλληνες. Το όνομά της το 
πήρε από την Θεά της νίκης, Νίκη. Στη Νίκαια σήμερα εκτός από τα καταγάλανα νερά 
θα δείτε και μια πανέμορφη παλιά πόλη. Έχει 19 μουσεία και γκαλερί και πληθώρα 
ιστορικών κτηρίων όπως η Όπερα και η Ρωσική Ορθόδοξη Μητρόπολη Αγίου Νικολάου. 
Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η πόλη του Μόντε Κάρλο, γνωστή για την πίστα της 
Formula 1, καζίνο και τα πολυτελή ξενοδοχεία.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1η μέρα – 28/01 Άφιξη στη Νίκαια. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος. Διανυκτέρευση. 



2η μέρα – 29/01 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου. Προαιρετική περιήγηση στη Νίκαια 
(Βόλτα στην Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ, το Hotel Negresko, Πλατεία Γκαριμπάλντι, 
πλατεία Massena, Λεωφόρο Jean Madsen, Gazebo, κλπ). Τελετή έναρξης. 
Παρουσίαση των ομάδων. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα – 30/01 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου. Προαιρετική περιήγηση στο Μόντε 
Κάρλο (η πίστα της Formula 1, Καζίνο...). Ελεύθερος χρόνος. Παρουσίαση των 
ομάδων. Τελετή λήξης του Φεστιβάλ, απονομή αναμνηστικών πλακετών. 
Διανυκτέρευση. 
4η μέρα – 31/01 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα – 01/02 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.  

 
*Ταξίδι στο Μονακό-Ταξιδιωτικός Οδηγός:www.youtube.com/watch?v=WNuvyHXcz0M 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

Hotel Azurea *** www.hotel-azurea.com 145 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 36 ευρώ 

Hotel Premier Class           */** www.premiereclasse.com 119 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 

Hotel Fomula1 *   105 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 26 ευρώ 

 
*Ειδική προσφορά: Οι ομάδες που έχουν ήδη συμμετάσχει σε ένα από τα 
φεστιβάλ μας έχουν έκπτωση 10% στην τιμή της συμφωνίας. 
*Σημείωση: Δυνατότητα της οργανωμένης μεταφοράς από οποιοδήποτε μέρος 
της Ελλάδας. Για τις τιμές και τις συνθήκες  μεταφοράς καλέστε: 
+381694444505  
 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
•Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια 
με πρωινό. 
•Συμμετοχή στο φεστιβάλ. 
•Συνοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. 
• Αναμνηστικά διπλώματα και πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο. 
 
Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

• Προαιρετικές εκδρομές. 
• Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν καλύπτονται από το φεστιβάλ. 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 
• Εισιτήρια για όλες τις εκδρομές, περιηγήσεις και αξιοθέατα 
• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο  
- OW (απλή διαδρομή) μεταφορά με λεωφορείο μέχρι 30 άτομα - 340 € 
- OW (απλή διαδρομή) μεταφορά με λεωφορείο μέχρι 50 άτομα - 380 € 
• Δείπνο στο εστιατόριο  15€ - 20 € (δείπνο και ένα ποτό) 

file://///KOSTAS-PC/Deljeno/~2%200%201%206%20%20%20%20%20PROGRAMI%20%20TACNI~/WORD/eng/MED%20OFFICE/www.hotel-azurea.com
file://///KOSTAS-PC/Deljeno/~2%200%201%206%20%20%20%20%20PROGRAMI%20%20TACNI~/WORD/eng/MED%20OFFICE/www.premiereclasse.com


• Εκδρομή στο Μόντε Κάρλο - 12€    
• Κλαμπ - 7€ 

 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

• Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/ημέρα 7 ευρώ. 
• Επιπλέον χρέωση σε μονόκλινο δωμάτιο κατόπιν συνεννόησης.  

 
 

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των παραστάσεων, την εκτέλεση των εκδρομών και των 

επιμέρους στοιχείων από το πρόγραμμα, λόγω αντικειμενικών συνθηκών. 
 

 
 


