
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   XI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  
                     ΧΟΡΩΝ,   ΧΟΡΩΔΙΩΝ  & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ  

ΕΔΕΣΣΑ – ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ ,, Dance in Nature,, 
01-04. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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.  
    Έδεσσα- Χτισμένη πάνω σ’ ένα βράχο 300 μέρων, με θέα στο μακεδονικό κάμπο 

Η πόλη είναι διάσημη για τους καταρράκτες που σχηματίζει ο ποταμός Εδεσσαίος 
ή Βόδας που ρέει μέσα από την πόλη. Πρόκειται για τους μεγαλύτερους στην 
Ελλάδα. Περιβάλλονται από το καταπράσινο πάρκο των καταρρακτών με αιωνόβια 
πλατάνια..  
    Λουτρά Πόζαρ (Προέρχεται από το σλαβικό "Пожар" που σημαίνει φωτιά ή 
θερμότητα) γνωστά και ως Λουτρά Λουτρακίου, Λουτρά Αριδαίας ή απλά Λουτρά, 
είναι ιαματικά λουτρά, που βρίσκονται πλησίον του Λουτρακίου νομού Πέλλας. 
Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και 
χιλιάδες χρόνια από τα βουνό, όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού 
και δάσους. Επισκέπτες καταφθάνουν στα Λουτρά από κάθε γωνιά του κόσμου 
είτε για να δεχθούν τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαματικών νερών είτε για να 
αποδράσουν στα πανέμορφα βουνά με τις σπηλιές. Οι εγκαταστάσεις του όλου 
συγκροτήματος είναι οργανωμένες σε μια μικρή λουτρόπολη με ξενοδοχεία, 
πισίνες, αποδυτήρια, εστιατόρια, μπαρ, προσφέροντας κάθε δυνατή 
εξυπηρέτηση στον λουόμενο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  



1ημέρα-01.04. Άφηξη στην έδεσσα. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
2ημέρα-02.04. Πρωινό. Συνέντευξη τύπου. Ελεύθερος χρόνος. Προαιρετική 
περιήγηση στα Λουτρά Πόζαρ. Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Παραστάσεις των 
καλλιτεχνών. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.  
3ημέρα-03.04.Πρωινό.Παρουσιάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
ξενοδοχείου. Προαιρεκτική επισκεψη στη Θεσσαλόνικη (Λευκός Πύργος, ναός 
Αγίου Δημητρίου, πλατεία Αριστοτέλους...). Παραστάσεις των καλλιτεχνών. Τελετή 
λήξης του Φεστιβάλ. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα-04.04. Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρήσεων. 
 
Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 
HOTEL 4*  109 ευρώ / Επιπλέον μέρα 36 ευρώ 

HOTEL 3*  99 ευρώ / Επιπλέον μέρα 33 ευρώ 

2* / APART  89 ευρώ / Επιπλέον μέρα 30 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 στο επιλεγμένο κατάλυμα σε δίκλινα, τρίκλινα και 

τετράκλινα δωμάτια με 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 αναφέρονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ.  

ΠΡΟΑΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:  
* Εισιτήρια για μουσεία και τουριστικά αξιοθέατα.  
* Ξενάγηση στην πόλη (τιμή ανάλογα με την γλώσσα)  
* Μεταφορά αεροδρόμιο – ξενοδοχείο - αεροδρόμιο  

- με λεωφορείο, μέχρι 30 άτομα - 280€  
- με λεωφορείο, μέχρι 50 άτομα - 320€ 

* Εκδρομή στη Θεσσαλονική:  
- Τιμή μεταφοράς ανά άτομο OW - 10€  
- ξεναγός για τη Θεσσαλονίκη 80€ - 100€ (ανάλογα με τη γλώσσα)  
- Λευκός Πύργος – είσοδος 3€ 

 
* Ελληνική βραδιά σε παραδοσιακή ταβέρνα, δείπνο και ένα ποτό 12€  



* Εκδρομή ως τα Μετέωρα 20€  
* Κρουαζιέρα 9€ (με φαγητό 15€)  
* Κλαμπ 5€ 
* Shopping Mall Cosmos Centre 
 

 

Σημήωση: 

• Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα 5 ευρώ. 

• Ενιαία χρέωση ανά άτομο ανά ημέρα: 

 

HOTEL 4* 22 ευρώ 

HOTEL 3* 20 ευρώ 

2* / APART 18 ευρώ 
 
 

 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 



   
 


