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        XV ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ, 

ΧΟΡΩΔΙΩΝ  &  ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 
                     ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ- ΚΟΠΕΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
                        “Οι χοροί της Λιουμπλιάνας” 

06 – 09 Μαίου, 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 από 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 από τον 
διοργανωτή. 
 
        Λιουμπλιάνα- είναι πρωτεύουσα της Σλοβενίας και βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της 

χώρας. Εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης έχει δεχτεί επιρροές από το σλάβικο, το λατινικό και 
το γερμανικό πολιτισμό. Το ιστορικό της κέντρο διατηρείται ανέπαφο και ανεπηρέαστο από τη 
μοντέρνα αρχιτεκτονική, επομένως μία βόλτα στο κέντρο της πόλης σας μεταφέρει σε άλλη εποχή. 
Είναι γεμάτη πάρκα, λίμνες, καθώς και θέατρα, γκαλερί, μουσεία και χώρους μουσικής. 

           Κόπερ-  είναι παραθαλάσσια πόλη και το κυριότερο λιμάνι της  της Σλοβενίας. Βρίσκεται 

στην κορυφή της Ίστρια, ήταν το πρώτο νησί, το οποίο αργότερα μεγάλωσε σε μια πόλη και 
συνδέθηκε με την ηπειρωτική χώρα. Το παλιό κέντρο της πόλης διαθέτει πλούσια αρχιτεκτονική 
και πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mediteranian-folklore-festivals.org/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1η μέρα – 06/05 Άφιξη στο Κόπερ. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα – 07/05 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου. Προαιρετική περιήγηση της 

πόλης Κόπερ. Προαιρετική εκδρομή στη λίμνη Μπλέδ ή στα Σπήλαια Ποστόνια. Ελεύθερος 

χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Τελετή έναρξης. Παραστάσεις των ομάδων. Δείπνο. 

Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα – 08/05 Πρωινό. Πληροφορίες στην αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου. Προαιρετική 
περιήγηση της πόλης Λιουμπλιάνα (Παλιά Πόλη, το κάστρο της Λιουμπλιάνας, Γέφυρα  Δράκου,το 
Δημαρχείο, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου ...). Παραστάσεις των ομάδων. Τελετή λήξης. 
Δείπνο. Προαιρετικά, βραδινή έξοδος σε εστιατόριο. Διανυκτέρευση. 
 

4η μέρα – 09/05 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών. 
* Ταξίδι στην Λιουμπλιάνα - Ταξιδιωτικός οδηγός - 
https://www.youtube.com/watch?v=DixKkC2Lo_I 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

Hotel *** 99 ευρώ  Επιπλέον μέρα 33 

Hotel****                       119 ευρώ    Επιπλέον μέρα 40 

 
*Ειδική προσφορά: Οι ομάδες που έχουν ήδη συμμετάσχει σε ένα από ταφεστιβάλ 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 
Price includes: 

•Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια με 
ημιδιατροφή  (πρωινό, δείπνο+ πακέτο). 
•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 

https://www.youtube.com/watch?v=DixKkC2Lo_I


• Μεταφορά με λεωφορείο από / προς το αεροδρόμιο 

- OW (μονή διαδρομή) λεωφορείο μεταφοράς έως 30 άτομα - 280 € 

- OW (μονή διαδρομή) λεωφορείο μεταφοράς έως 50 άτομα - 340 € 

• Ξενάγηση της πόλης: 

-Μεταφορά με  λεωφορείο ανά άτομο - 10 € 

-Ξρναγός  

-Δείπνο  σε εστιατόριο με ζωντανή μουσική και ένα ποτό 15 € 

-Κρουαζιέρα 10 € 

-Κλαμπ 5 € 

-Κάστρο 7 € 

• Λίμνη Μπλεδ 

- Είσοδος στο κάστρο του Μπλεδ 10 € 

-Κρουαζιέρα στην λίμνη Μπλεδ 12 € 

• Ποστόινα: 

- Σπήλαια Ποστόινα 20 € 

- Κάστρο Predjama 10 € 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μέρα. 
•Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο ανά ημέρα. 



•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 
 
 
 

 

 
                                      
 

 


