
 
 

 
 

 

XΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΧΟΡΩΝ,   ΧΟΡΩΔΙΩΝ  & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 
“Terra delle Gravine“ 

TARANTO–PALAGIANELLO-ROME,  ΙΤΑΛΙΑ 
ΙΟΥΛΙΟΣ 30 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 04, 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 

Palagianello - είναι ο μικρότερος δήμος στο δυτικό τμήμα της επαρχίας Taranto. Ιστορικά 
συνδεδεμένο με τον πολιτισμό της εποχής του λίθου: το σημερινό κέντρο του χωριού βρίσκεται 
κοντά στο ομώνυμο φαράγγι, στου οποίο τις πλαγιές έχει αναπτυχθεί ένα σύνθετο και πετρώδες 
χωριό, που συνδέεται με το σύγχρονο μέρος της πόλης. 

Τάραντας -. Ονομάζεται επίσης "πόλη των δύο θαλασσών". Τα χρώματα, ο αέρας, οι 
φιλικοί άνθρωποι, η ιστορία, ο πολιτισμός, η θάλασσα είναι τα στοιχεία  που καθιστούν τον 
Τάραντα μοναδικό. 

Ρώμη, η πρωτεύουσα της Ιταλίας και της περιοχής Λάτσιο, γνωστή ως "πρωτεύουσα του 
κόσμου", "η αιώνια πόλη" ή "η πόλη σε επτά λόφους". Βρίσκεται στα δυτικά του κεντρικού 
τμήματος της χερσονήσου Απενίν και φιλοξενεί πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκους. Σύμφωνα με 
το μύθο, η πόλη της Ρώμης ιδρύθηκε από τους αδελφούς Romul και Rem το 753 π.Χ. Σήμερα 
αποτελεί μια από τις πιο επισκεπτόμενες πόλεις του κόσμου. Πιστεύεται ότι, όσες φορές και να 
πάτε στη Ρώμη, η κάθε επόμενη φορά θα είναι εξίσου συναρπαστική και διαφορετική. Η ιστορία, 
η παράδοση, η κουζίνα και η μόδα της είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους την 
επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
 

1ημέρα - 30.07. Άφιξη στο Palagianello, Massafra. Διαμονή στο επιλεγμένο 
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.  
2ημέρα - 31.07. Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση στο Taranto (εθνικό μουσείο, 
κάστρο της Aragoneze καθεδρικός ναός του San Cataldo...). Τελετή έναρξης του 
φεστιβάλ. Παραστάσεις των καλλιτεχνών. Δείπνο. Προαιρετική βραδυνή έξοδος. 
Διανυκτέρευση.  
3ημέρα - 01.08. Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση στο Palagianello (εκκλησία του 
Αγίου Girolamo, κάστρο, μουσεία...). Παραστάσεις των καλλιτεχνών. Τελετή λήξης 
του φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική βραδυνή έξοδος. Διανυκτέρευση.  
4η μέρα - 02.08. Πρωινό. Ταξίδι στην Ρώμη. Προαιρετικά, περιήγηση στην Ρώμη 
(Το Κολοσσαίο, τη βρύση Trevi, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, την ισπανική 
πλατεία κ.λπ.) Δείπνο. Προαιρετική βραδυνή έξοδος. Διανυκτέρευση. 

5 η μέρα - 03.08. Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση στην πόλη της Ρώμης ή επίσκεψη 
στην πόλη του Βατικανού στην καρδιά της Ρώμης. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. 
Προαιρετική νυχτερινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 

6 η μέρα – 04.08. Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρήσεων. 
  

 

MASSAFRA 
Hotel 3*                                      78 € 
Hotel 2*                                      78 € 
ROME 
Hotel ALBA, STAR ***  83 € 

                                 extra day : 42 € 
Hotel VILLA MARIA *** 
Hotel ALBERGO DEI LEONI *** 

   73  € 
                                extra day : 36 € 

Hotel Valery ***                                  66 € 
                                 extra day : 33 € 

 
*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 

 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 



Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Προαιρετικές εκδρομές  

 Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ: 
 Εισιτήρια για όλες εκδρομές και τουριστικά αξιοτέατα 
 Ξεναγός (τιμή ανάλογα με την γλώσσα) 
 Μεταφορά από/μέχρι αεροδρόμιο 
 Κρουαζιέρα 
 Κλαμπ 
 Περιήγησεη στο Ταράντο 
 Περιήγηση στο Palagiello 
 Μουσική στην ταβέρνα, δείπνο και ένα ποτό 
 Περιήγηση στην πόλη: 

- Ξεναγός στην Ρώμη (τιμή ανάλογα με την γλώσσα) 
 

- Εισιτήρια Roman Forum +Colosseum + Palatine: 12€ + 2€ 
 

- Εθνική Γκαλερί Μοντέρνας Τέχνης (YUM): 9€ 
 

- Πυραμίδα: 6.5€+ booking required 1.5€ 
 

- Vatican Museums and St. Peter's Basilica: εισιτήριο 17€ 
(booking: 4€ το ατομο) 
 

- Ενιαίο εισιτήριο που ισχύει για 7 ημέρες στους Baths of Caracalla, Villa dei 
Quintili and the Mausoleum of Cecilia Metella: 7€ 
(booking: 2€, για τα γκρουπ 30€) 
 

- National Museum of Castel Sant'Angelo: 11€ 
 

*(κρατήσεις: 1€ ανα ατομο) 
* (η τιμή του εισιτηρίου μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια των 
εκθέσεων) - House-Museum of Giorgio de Chirico: 8€, με κράτηση - 
City Tour Hop on Hop off bus: 21€ ανα ατομο 
• Δείπνο με μουσική 18€ (δείπνο και ένα ποτό) 
• Κλαμπ 8€ 

ΣΗΜΗΩΣΕΙΣ: 

 Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/ημέρα 5 ευρώ 
 Επιπλέον χρέωση σε μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/ 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 συνθηκώπό και προς το αεροδρόμιο. 





 

 
 

 

 

 



 
 


