
 

 

συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό 
πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης, 
από τον τοπικό και διεθνή Τύπο. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι των πόλεων 
που διαγωνίζοντα
διαμονής τους θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.

από πλακόστρωτους δρόμους και αυλές αποτελώντας κρυμμένο θησαυρό που κάθε 
ανέμελος ταξιδιώτης θα ήθελε να εξερευνήσει. Ακόμα και στη μικρή έκταση της 
Πλατείας στην Παλιά Πόλη, θα βρείτε πολλά
απροσδόκητους κήπους αλλά και κουκλίστικα παλιομοδίτικα μπαρ, καφέ και 
ρομαντικά εστιατόρια. Βρίσκεται στην κα
αυτοκράτορες, συγγραφείς και καλλιτέχνες. Μέχρι και σήμερα, η Πράγα είναι μια 
πόλη γεμάτη ζωή με απεριόριστες επιλογές για την έξοδο σας.

 

        

ΦΙΛ

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
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διαμονής τους θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.

Πράγα–Η χρυσή πόλη των εκατοντάδων πύργων. Η πόλη είναι ένας λαβύρινθος 
από πλακόστρωτους δρόμους και αυλές αποτελώντας κρυμμένο θησαυρό που κάθε 
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ι στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.
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Πλατείας στην Παλιά Πόλη, θα βρείτε πολλά
απροσδόκητους κήπους αλλά και κουκλίστικα παλιομοδίτικα μπαρ, καφέ και 
ρομαντικά εστιατόρια. Βρίσκεται στην καρδιά της
αυτοκράτορες, συγγραφείς και καλλιτέχνες. Μέχρι και σήμερα, η Πράγα είναι μια 
πόλη γεμάτη ζωή με απεριόριστες επιλογές για την έξοδο σας.
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πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης, 
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έμελος ταξιδιώτης θα ήθελε να εξερευνήσει. Ακόμα και στη μικρή έκταση της 
Πλατείας στην Παλιά Πόλη, θα βρείτε πολλά αξιοθέατα όπως παλιούς ναούς, 
απροσδόκητους κήπους αλλά και κουκλίστικα παλιομοδίτικα μπαρ, καφέ και 

ρδιά της Ευρώπης
αυτοκράτορες, συγγραφείς και καλλιτέχνες. Μέχρι και σήμερα, η Πράγα είναι μια 
πόλη γεμάτη ζωή με απεριόριστες επιλογές για την έξοδο σας.
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πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης, 
από τον τοπικό και διεθνή Τύπο. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι των πόλεων 

ι στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
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1ημέρα– 05/02Άφιξη στην Πράγα. Διαμονή σε ξενοδοχείο .Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο . 
Διανυκτέρευση 

2 ημέρα –06/02 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου. Προαιρετική περιήγηση στην Βουδαπέστη 
(Πλατεία Ηρώων, Όπερα, Φρούριο της Βουδαπέστης, Κοινοβούλιο, Γέφυρα Ελισάβετ 
...). Τελετή έναρξης του φεστιβάλ.Παράσταση των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετική 
νυχτερινή βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση. 

3ημέρα–07/02Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση στην Πράγα (Πλατεία Βάτσλαβ, 
Αστρονομικό ρολόι Oroloi, Hradcany, Καθεδρικός ναός του Αγίου Βιτού, Γέφυρα του 
Καρόλου κλπ). Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.Προαιρετική νυχτερινή βόλτα στην 
πόλη.Διανυκτέρευση. 

4ημέρα–08/02Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου.Προαιρετική δυνατότητα οργανωμένης περιήγησης 
στο Κάρλοβυ Βάρυ, γνωστή λουτρόπολη τόσο στη Τσεχική Δημοκρατία όσο και στην 
Ευρώπη.Επιστροφή στην Πράγα.Παράσταση των ομάδων.Τελετή λήξης του 
φεστιβαλ.Δείπνο.Προαιρετική νυχτερινή βόλτα στο κέντρο της πόλης,σε 
κλαμπ/εστιατόριο.Διανυκτέρευση. 

5η μέρα – 09/02Πρωινό. Αναχώρηση. Λήξη υπηρεσιών. 
 

*ΤαξίδιστηνΠράγα-ΤαξιδιωτικόςΟδηγός:http://www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (2 νύχτες) 
Hotel GOLDENPARK****  75 ευρώ / Επιπλέον μέρα 38 ευρώ 
Hotel BW GRAND HUNGARIA****  75 ευρώ / Επιπλέον μέρα 38 ευρώ 
Hotel BERLIN***  59 ευρώ / Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 
Hotel EBEN***  59 ευρώ / Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 
Hotel NAP***  59 ευρώ / Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 
Hotel MEDOSZ***  59 ευρώ / Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 
Hotel CANADA***  59 ευρώ / Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 
Hotel GOLDEN DUNA***  59 ευρώ / Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 
Apartman  59 ευρώ / Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΡΑΓΑ (2 νύχτες) 
Hotel Top ****  65 ευρώ / Επιπλέον μέρα 33 ευρώ 
Hotel Golf *** 
Hotel Olympic *** 

  
59 ευρώ / Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 

Hotel Slavia **  55 ευρώ / Επιπλέον μέρα 28 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: 

 
• Διαμονήσεεπιλεγμένοξενοδοχείο,σεδίκλινα,τρίκλινακαι τετράκλινα 
δωμάτιαμεημιδιατροφή(πρωινό,δείπνο). 
• Συμμετοχή στοφεστιβάλ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 



Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

• Συνοδόςκατάτηδιάρκειατουφεστιβάλ. 
• Αναμνηστικάδιπλώματακαιπλακέτες,φωτογραφίεςκαιβίντεο. 

 

• Προαιρετικέςεκδρομές. 
• Ατομικάέξοδακαιέξοδαπουδενκαλύπτονταιαποτοφεστιβάλ 

 
• Ξενάγησηστηνπόλη-Τιμήλεωφορείουμεταφοράςανάάτομο-12€ 
• Φρούριο 
• 13€εισιτήριογιαμεγαλύτερηπεριήγηση 
• 9€ εισιτήριογιαμικρότερη περιήγηση 
• Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο 
• OWαπλήδιαδρομήλεωφορείομέχρι30άτομα-250€ 
• OW απλή διαδρομή λεωφορείο μέχρι 50 άτομα - 280 € 
• Δείπνοστοεστιατόριοήστομπαρμεζωντανήμουσική,φαγητόκαιεναποτό -15€ 
• Κρουαζιέραστο Β́λταβα-6€ 
• Εκδρομή στοΚάρλοβυΒάρυ–μελεωφορείοτιμήανάάτομο- 25€ 

• Κλαμπ-5€ 

• Επιπλέονχρέωσησεδίκλινοδωμάτιοανάάτομο/μέρα 5 ευρώ. 
• Επιπλέονχρέωσηγιαμονόκλινοδωμάτιο: 

Hotel GOLDENPARK / BW GRAND HUNGARIA 23 ευρώ 
Hotel BERLIN / EBEN / NAP / MEDOSZ / CANADA / GOLDEN 
DUNA 

18 ευρώ 

Apartman 18 ευρώ 
Hotel Top 20 ευρώ 
Hotel Golf 
Hotel Olympic 

18 ευρώ 

Hotel Slavia 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. 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 



 


