
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

XVIII ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ&ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 
ΠΕΡΑΜΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ – ΕΛΛΑΔΑ 

«Μαγεία της Ελλάδας» 
17 – 22 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 Νέα Πέραμος είναι παραθαλάσσια κωμόπολη της Περιφερειακής Ενότητας 

Καβάλας. Η ιστορία της φτάνει μέχρι στο 7. αιώνα π. Χ., όταν Θασίτες ίδρυσαν στην 

απέναντι όχθη της στερεάς την αποικία Οισύμη. Σήμερα η Νέα Πέραμος είναι μια 

τουριστική περιοχή με καθαρές παράλιες, βραβευμένες με Γαλάζιες Σημαίες, με 

πολλά εστιατόρια, ταβέρνες και μπαράκια. Εκτός, όμως, από τον τουρισμό, στην Ν. 

Πέραμο μπορεί κανείς να απολαύσει και τα τοπικά προϊόντα από ντόπιους 

παραγωγούς, όπως το σταφύλι, κρασί, τσίπουρο, ελιές και λάδι. H Καβάλα (στους 

αρχαίους χρόνους "Νεάπολις", στο Βυζάντιο "Χριστούπολις" και από το 1470 

"Καβάλα") είναι πόλη της Μακεδονίας. Η ιστορία της πόλης ξεκινά από τους 

Προϊστορικούς χρόνους. Σήμερα το επίκεντρο της καθημερινής ζωής στην Καβάλα 

είναι η πλατεία Ελευθερίας. Tο πιο πολύβουο σημείο ειναι ο πεζόδρομος της 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τα πολυάριθμα μαγαζιά, τα καφέ-μπαρ και την 

καπναποθήκη που έγινε εμπορικό κέντρο.Επίσης διαθέτει πολυάριθμες παραλίες, 

χώρους για ανάπαυση και πεζοπορικές διαδρομές 

 
                                  
 

 



1η μέρα – 17/09 Άφιξη στην Νέα Πέραμο. Διαμονή στο επιλεγμένο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρυση.  

2η μέρα – 18/09 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου. Ελεύθερος χρόνος. Προαιρετική 
επίσκεψη στο Εβραιόκαστρο,  Άγιος Βασίλειος και Γλυκάδι. Τελετή έναρξης. 
Παραστάσεις των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. 
Διανυκτέρευση. 
3η μέρα – 19/09 Πρωινό.Συνέντευξη Τύπου. Προαιρετική εκδρομή στην 
Καβάλα. Παραστάσεις των ομάδων. Τελετή λήξης. Δείπνο. Προαιρετική 
βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα – 20/09 Πρωινό. Προαιρετική εκδρομή στα Νέα Βρασνά. Ελεύθερος 
χρόνος. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα – 21/09 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος στην παραλία ή προαιρετική 
κρουαζιέρα. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
6η μέρα – 22/09 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών. 
 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 

Hotel ***  129 ευρώ / Επιπλέον μέρα 26 ευρώ 

   

Apartman    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 

 
  Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

● Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα 

δωμάτια με ημιδιατροφή (πρωινό, δείπνο)  
● Συμμετοχή στο φεστιβάλ 

● Συβοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ 

● Αναμνηστικά, διπλώματα, πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο 

 Προαιρετικές εκδρομές 

 Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν αναφέροναται στο πρόγραμμα 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 



 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 
 

● Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο  
μέχρι 30 άτομα - € 280 λεωφορείο, μέχρι 30 άτομα - 320€  

 Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη 

 Μεταφορά με λεωφορείο - 10 € (απλή διαδρομή) 

 Λευκός Πύργος - εισιτήριο 3 € 

 Ελληνική βραδιά στο εστιατόριο με δείπνο και ποτό 

 Κρουαζιέρα 

 Εκρομή στη Λιμενά Θάσου 

 Κλαμπ 5 € 

 Καραβάκι  

 Εκδρομή στα Μεθέωρα 
 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα 5 ευρώ.  

 Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο  ανά ημέρα: 

Hotel *** 19 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. 
 
 
 

 

 
 
 
 


