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Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε 

συνεργασία με τους τοπικούς δήμους και τους τοπικούς πολιτιστικούς 

συλλόγους. 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.  

 

Βάρνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και καλοκαιρινό θέρετρο της 

Βουλγαρίας. Θεωρείται επιχειρηματικό, πανεπιστημιακό κέντρο και λιμάνι. Η 

Βάρνα έχει πλούσια ιστορία γι΄αυτό και διαθέτει πολλά μουσεία, μοναστήρια, 

λουτρά και άλλα αξιοθέατα. Επίσης κατέχει το ρεκόρ ότι στη Βάρνα 

ανακαλύφθηκε ο αρχαιότερος χρυσός θησαυρός. Φημίζεται επίσης για τη 

νυχτερινή ζωή όπως και για τη πληθώρα των κλαμπ, καφετεριών και 

εστιατορίων.   
 

PROGRAM: 
1η   μέρα – 16/08  Άφιξη στη Βάρνα. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 



2η μέρα – 17/08 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου. Προαιρετική περιήγηση στην πόλη της 
Βάρνας. Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Παράσταση των ομάδων. Δείπνο. 
Προαιρετική  νυχτερινή  βόλτα  στην   πόλη.  Διανυκτέρευση. 
3η μέρα  –  18/08.  Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου. Προαιρετική εκδρομή στο 
Μπουργκάς. Παράσταση των ομάδων. Τελετή λήξης του φεστιβαλ. Δείπνο. 
Προαιρετική νυχτερινή  βόλτα στην πόλη.  Διανυκτέρευση. 
4η μέρα – 19/08.  Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος στην παραλία ή  προαιρετική βόλτα 
με καραβάκι. Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή βόλτα στην πόλη.  Διανυκτέρευση. 
5η μέρα – 20/08.  Πρωινό. Προαιρετική εκδρομή στο Sunny Beach. Προαιρετική 
επίσκεψη στο δελφινάριο. Ελεύθερος χρόνος. Προαιρετική νυχτερινή βόλτα στην 
πόλη.  Διανυκτέρευση. 
6η μέρα 21/08   Πρωινό. Αναχώρηση. Λήξη υπηρεσιών. 
 

*Travel guide – Varna - www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg  

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 

Hotel **** 
 109 €  

Επιπλέον μέρα: 22 € 

Hotel*** 
 99 € 

Επιπλέον μέρα: 20 € 
*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 

 
θ 

 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

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

 Συμμετοχή στο φεστιβάλ  
 Συνοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ  
 Αναμνηστικά διπλώματα, πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο 

 
Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
  

 Προαιρετικές εκδρομές 

 Προσωπικά έξοδα και έξοδα που δεν καλύπτονται από το φεστιβάλ 
 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg


 Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο  

Απλή διαδρομή - up to 30 - 42.50 € 
Απλή διαδρομή – up to 50 - 50 € 

 Κρουαζιέρα – 14 € 

 Aqua park – 22 € 

 Αρχαιολογικό Μουσείο  – 5 € 

 Εκδρομή στο Μπουργκάς – 10 € 

 Aladzha Mοναστήριο – 2,5 € 

 Εστιατόριο (ζωντανή μουσική με φαγητό και ένα ποτό ) – 10 € 

 Κλαμπ – 5 € 

 

 Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα : 5 € 
 Επιπλέον χρέωση σε μονόκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα 

Hotel **** : 16 € 

Hotel ***   : 15 € 

 
 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. 

 
 

 

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 


