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XI  ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 

ΧΟΡΩΔΙΩΝ &    ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

AΣΠΡΟΒΑΛΤΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΝΕΑ ΒΡΑΣΝΑ 

«Η μαγεία της Ελλάδας» 

07 – 11 Σεπτεμβρίου 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. 

 
Η Ασπροβάλτα - Είναι ένα από τα πιό αξιόλογα καλοκαιρινά τουριστικά θέρετρα της 

Μακεδονίας με βραβευμένες παραλίες . Σύμφωνα με έγγραφο του αρχείου της Μονής Σίμωνος 

Πέτρα, ο οικισμός Άσπρη Βάλτα χτίστηκε στις αρχές του 16ου αιώνα.  

Τα Νέα Βρασνά είναι μια παραθαλάσσια κωμόπολη, 70 χλμ ανατολικά της 

Θεσσαλονίκης. Οι ακτές της βραβεύονται κάθε χρόνο με τη Γαλάζια Σημαία.  

Ο Σταυρός είναι κωμόπολη στα ανατολικά του Νομού Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία 15 

χρόνια παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών με πολλά 

νεόδμητα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, σύσταση νέων κέντρων διασκέδασης και 

οργάνωση των παραλιών.  
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TIMH ANA ATOMO  

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

1η  μέρα – 07/09 Άφιξη στην Ασπροβάλτα, Νέα Βρασνά ή Σταυρός.  Διαμονή στο 
επιλεγμένο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο . Διανυκτέρευση. 
2ημέρα – 08/09 Πρωινό. Συνέντευξη τύπου. Ελεύθερος χρόνος. Προαιρετική 

εκδρομή στην Θεσσαλονίκη. Τελετή έναρξης  του φεστιβάλ. Παραστάσεις  των  

χορευτικών.  Δείπνο.  Προαιρετική      βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα – 09/09 Πρωινό. Ενημέρωση των ομάδων. Προαιρετική εκδρομή στην Καβάλα. 

Παραστάσεις των ομάδων. Τελετή  λήξης του φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή 

έξοδος. Διανυκτέρευση. 

4ημέρα – 10/09 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. 

Διανυκτέρευση. 

5η μέρα – 11/09 Πρωινό.  Αναχώρηση . Τέλος  υπηρεσιών. 
*Trip to Asprovalta,Nea Vrasna – Travel guide https://youtu.be/gnBWp1TK8do 

 

Hotel***   129 ευρώ / Επιπλέον μέρα 26 ευρώ 

Hotel**/ApartmentsH ANA ATOMO / 7 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

   109 ευρώ / Επιπλέον μέρα 22 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 

 
 

• Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα 

δωμάτια  με ημιδιατροφή (πρωινό, δείπνο) 

• Συμμετοχή στο  φεστιβάλ 

• Συνοδός κατα την διάρκεια του φεστιβάλ 

• Αναμηστικά  διπλώματα και πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο 

 

• Προαιρετικές εκδρομές 

• Ατομικά      έξοδα      και  έξοδα  που  δεν       αναφέρονται   στο   πρόγραμμα  του  φεστιβάλ 

• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο 

• Ξενάγηση στην  Θεσσαλονίκη 

-Μεταφορά με πούλμαν - 10€ ανα άτομο 

      -Λευκός Πύργος - 3€ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

https://youtu.be/gnBWp1TK8do


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

-Κρουαζιέρα με καραβάκι – 9€ 

-Κρουαζιέρα  με   φαγήτο   και  ένα      ποτό  -    15€ - Εμπορικό κέντρο Cosmos 

• Waterland Θεσσαλονίκη – 15€ 

• Ντίσκο – 5€ 

• Ελληνική βραδιά σε εστιατόριο, δείπνο και ένα ποτό  – 15€ 

• Εκδρομή στην  Καβάλα 

-Aρχαιολογικό μουσείο Καβάλας - 2€ 

-Κάστρο - 2€ 

- Αρχαιολογικό μουσείο Φιλίππων - 3€ 

-Eπιπλέον χρέωση για δίκλινο δωμάτιο ανα άτομο/μέρα 5 ευρώ. 
-Eπιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο ανά μέρα:17 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. 

 
 

 
 
 
 
 

                     

 
 


