
 

 

          
 
 

 

           ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
             ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

Βερολίνο, Γερμανία 
Μάρτιος 12 – 15, 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. 

 Βερολίνο, η πρωτεύουσα της Γερμανίας. Η πόλη η οποία από το 1989 ήταν 
χωρισμένη με το γνωστό τείχος του Βερολίνου, το οποίο χώριζε την χώρα σε ανατολική 
και δυτική Γερμανία. Πόλη που υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή μετά τον ΄Β 
Παγκόσμιο πόλεμο κατάφερε σήμερα να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην ΕΕ και 
ένας από τους πιο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς.  

 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η μέρα – 12/03 Άφιξη στο Βερολίνο. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
2η μέρα – 13/03 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου. Προαιρετική περιήγηση της πόλης: 
(Bebelplatz, Alexanderplatz, Καθεδρικός ναός του Βερολίνου, τηλεοπτικός πύργος 
Βερολίνου, την Πύλη του Βρανδεμβούργου, το Checkpoint Charlie, το νησί των 
μουσείων, την πλατεία Πότσνταμ, το παλάτι Σαρλότενμπουργκ, το Μνημείο του 
Ολοκαυτώματος, κλπ). Τελετή έναρξης. Παραστάσεις των ομάδων. Δείπνο. 
Προαιρετική βραδινή έξοδος στο κλαμπ / κρουαζιέρα. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα – 14/03 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου. Προαιρετική επίσκεψη του Πότσδαμ ή 
στο Τροπικό νησί. Παραστάσεις των ομάδων. Τελετή λήξης. Δείπνο. Προαιρετική 
βραδινή έξοδος στο εστιατόριο. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα – 15/03 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών. 
 



* Ταξίδι στo  Βερολίνο- Ταξιδιωτικό οδηγό - https://youtu.be/Tz0HPI1bKsQ  
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

Hotel ***  
119 € 

Επιπλέον μέρα: 40 € 

Hotel **  
109 € 

Επιπλέον μέρα: 36 € 
 

*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 
ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) 
•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 απο το φεστιβάλ. 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 

• Μεταφορά με λεωφορείο από / προς το αεροδρόμιο 

 - OW (απλή διαδρομή) λεωφορείο μεταφοράς μέχρι 30 άτομα -280 € 

 - OW (απλή διαδρομή) λεωφορείο μεταφοράς μέχρι 50 άτομα - 340 € 

• Ξενάγηση στην πόλη 

 -Καθεδρικός ναός 8 € 

- Τηλεοπτικός πύργος Βερολίνου 14 € 

- Εβραϊκό Μουσείο 8 € 

-Νέα Συναγωγή: Μουσείο 6 €, Θόλο 4 € 

- Στήλη της νίκης 4 € 

• Δείπνο σε ένα εστιατόριο με  ζωντανή μουσική και ένα ποτό, τιμή 

κατόπιν συνεννόησης  

•Κρουαζιέρα, τιμή κατόπιν συνεννόησης 

• Κλαμπ, , τιμή κατόπιν συνεννόησης 

https://youtu.be/Tz0HPI1bKsQ


• Ζωολογικός κήπος 14 € (με ενυδρείο τιμή του εισιτηρίου είναι 22 €) 

• Το Νησί των Μουσείων (ημερήσιο εισιτήριο για όλα τα μουσεία στο νησί 20 €) 

• Πότσδαμ 30 € 

• Τροπικό νησί 40 € 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο 7 eur /μέρα. 

 Επιπλέον χρεώση για 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. 
for participation on theal: 
 
 
 

 


