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XV ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

                  ΡΙΜΙΝΙ - ΣAN MAΡINO, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
                                                “Gioiello dell'Adriatico”                                         
                        Ιούλιος  15 - 20, 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. 
     Ρίμινι - Μια πόλη στην περιοχή της Emilia-Romagna της Ιταλίας και η 
πρωτεύουσα της επαρχίας του Ρίμινι. Βρίσκεται στην Αδριατική Θάλασσα, στις 
ακτές μεταξύ των ποταμών Marecchia και Ausa. Είναι ένα από τα πιο γνωστά 
παραθαλάσσια θέρετρα στην Ευρώπη, χάρη στην 15 χιλιομέτρων αμμώδη 
παραλία του, με περισσότερα από 1.000 ξενοδοχεία και χιλιάδες μπαρ, 
εστιατόρια και κλαμπ. Ρίμινι, μια πόλη της τέχνης με τα αρχαία ρωμαϊκά μνημεία 
και της Αναγέννησης, καθώς και γενέτειρα του σκηνοθέτη Federico Fellini.Κοντά 
στο Ρίμινι βρίσκεται 
 Σαν Μαρίνο- γνωστή και ως η Γαληνότατη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, το 
οποίο μπορείτε να επισκεφθείτε και να δείτε πολλά αξιοθέατα.   

 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
 

1η μέρα - 15/07    Άφιξη στο Ρίμινι. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.   
2η μέρα - 16/07 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου. Προαιρετικά, 
περιήγηση στη Φλωρεντία (Πλατεία Ντουόμο, Σάντα Μαρία Νοβέλλα, Παλιά 
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Γέφυρα…). Επιστροφή στο Ρίμινι.  Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες.  
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα - 17/07 Πρωινό. Ενημέρωση, παρουσιάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ξενοδοχείου. Προαιρετικά, περιήγηση στο Σαν Μαρίνο, μια από τις μικρότερες 
χώρες του κόσμου. Επιστροφή στο Ρίμινι. Τελετή έναρξης του φεστιβάλ και 
παραστάσεις των χορευτικών. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
4η μέρα - 18/07 Πρωινό. Προαιρετικά, περιήγηση στην πόλη (Αψίδα του 
Αυγούστου, Γέφυρα του Τιβέριου, Ναός Μαλατέστα, Η Κρήνη των Τεσσάρων 
Αλόγων...). Παραστάσεις των χορευτικών και τελετή λήξης του φεστιβάλ. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
5η μέρα - 19/07 Πρωινό. Προαιρετικά, περιήγηση στην πόλη. Ελεύθερος χρόνος. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
6η μέρα - 20/07 Πρωινό. Αναχώρηση.  

*Ταξίδι στο Ρίμινι-Ταξιδιωτικός Οδηγός:  http://www.youtube.com/watch?v=j3rgFStBvJQ 

Hotel Buenos 
Aires 

 Hotel Asso www.hotelasso.net  
 
119 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 
24 ευρώ 

Hotel Santiago  Hotel Villa del 
Bagnino 

 

Hotel Evelyn Hotel www.hotelevelyn.it Hotel Villa Paola  
Marika Hotel www.hotelmarika.it Hotel Villa Elisa  
Mirador Hotel 
Alba 

www.hotelmirador.it Hotel Gamma  

Marinara Hotel www.hotelalbamarinararimini.i
t 

Hotel San Remo  

Bergamo www.hotelsanremorimini.com   

*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 
 

• 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 αναφέρονται στο πρόγραμμα του 
φεστιβάλ. 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 

CENA PO OSOBI: 
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 • Ένα ταξίδι στην Φλωρεντία 
- Τιμή μεταφοράς λεωφορείου ανα άτομο- 18 € 
- Ξεναγός για την Φλωρεντία 120-140 € ( τιμή ανάλογα με την 
γλώσσα ) 
- Palazzo della Signoria - € 10, εισιτήριο 
- 10 €, είσοδος στον πύργο 
- 14 € , εισιτήριο και για το μουσείο και για τον 
πύργο 
- Santa Maria Novella – 3,50 € , εισιτήριο 
- Βασιλική της Santa Croce - 6 € , εισιτήριο 
- Συναγωγή και Εβραϊκό Μουσείο - € 6.50 εισιτήριο 
- Πινακοθήκη Ουφίτσι - 6,50 € , εισιτήριο 
• Μεταφορά αεροδρόμιο της Μπολόνιας - ξενοδοχείο στο Ρίμινι - αεροδρόμιο 
OW μονή διαδρομή- Πούλμαν μέχρι 30 άτομα – 350 € 
OW μονή διαδρομή- Πούλμαν μέχρι 50 άτομα - 380 € 
• Ένα ταξίδι στο Σαν Μαρίνο 
- Τιμή λεωφορείου μεταφοράς ανά άτομο 10 € 
- Οδηγός για τo San Marinο 100-120 € ( τιμή ανάλογα με την γλώσσα ) 
- Εθνικό Μουσείο - 4 € , εισιτήριο / Μουσείο του San Francesco - 4 € , 
εισιτήριο / Μουσείο με αρχαία όπλα - 4 € , εισιτήριο / Μουσείο Κέρινων 
Ομοιωμάτων - 4 € , εισιτήριο 
• Επίσκεψη στο Ρίμινι 
- Οδηγός στο  Ρίμινι 80-100 € ( τιμή ανάλογα με την γλώσσα ) 
- Ιταλία στην Μινιατούρα ( Ρίμινι ) - 22 € , εισητήριο / Δελφινάριο ( Ρίμινι ) - 13 € 
εισιτήριο / Κλαμπ 8€ / Δείπνο με ζωντανή και ένα ποτό 18€ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/ημέρα 7 ευρώ. 
• Επιπλέον χρέωση σε μονόκλινο δωμάτιο ανά άτομο / ημέρα: 

Όλα τα ξενοδοχεία          14 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. 

 
 


