
 
 
 
 
 
 
 
 

συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, 
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 
διαμον

Θεσσαλονίκη 
μνημεία
εκκλησιών
Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταμένο κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται 
τα περισσότερα καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, αξιοθέατα και χώροι 
αναψυχής
χλμ. από την πόλη της Κατερίνης. Εξαιτίας της προνομιακής θέσης της 
εξελίχθηκε σε σημαντικό τουριστικό κέντρο με αναπτυγμένη αγορά, ξενοδοχεία, 
εστιατόρια κτλ. 
 

 
 

XVII
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, 

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, 
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.

 
Θεσσαλονίκη 
μνημεία της
εκκλησιών
Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταμένο κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται 
τα περισσότερα καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, αξιοθέατα και χώροι 
αναψυχής
χλμ. από την πόλη της Κατερίνης. Εξαιτίας της προνομιακής θέσης της 
εξελίχθηκε σε σημαντικό τουριστικό κέντρο με αναπτυγμένη αγορά, ξενοδοχεία, 
εστιατόρια κτλ. 

XVIIΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, 
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 

ής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

Θεσσαλονίκη είναι 
της αρχαίαςε

εκκλησιών και έτσι 
Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταμένο κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται 
τα περισσότερα καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, αξιοθέατα και χώροι 
αναψυχής.Παραλία 
χλμ. από την πόλη της Κατερίνης. Εξαιτίας της προνομιακής θέσης της 
εξελίχθηκε σε σημαντικό τουριστικό κέντρο με αναπτυγμένη αγορά, ξενοδοχεία, 
εστιατόρια κτλ.  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
“White

16-

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, 
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 

ής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

είναι Είναι η
αρχαίαςεποχής

και έτσι  ονομάστηκε
Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταμένο κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται 
τα περισσότερα καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, αξιοθέατα και χώροι 

Παραλία – είναι πα
χλμ. από την πόλη της Κατερίνης. Εξαιτίας της προνομιακής θέσης της 
εξελίχθηκε σε σημαντικό τουριστικό κέντρο με αναπτυγμένη αγορά, ξενοδοχεία, 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ &ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
White 
-19. ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, 
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 

ής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

η πρωτεύουσατηςΚεντρικήςΜακεδονίας
οχής και της

ονομάστηκε νεωκόρος
Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταμένο κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται 
τα περισσότερα καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, αξιοθέατα και χώροι 

είναι παραλιακό
χλμ. από την πόλη της Κατερίνης. Εξαιτίας της προνομιακής θέσης της 
εξελίχθηκε σε σημαντικό τουριστικό κέντρο με αναπτυγμένη αγορά, ξενοδοχεία, 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ &ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΠΑΡΑΛΙΑ 
 Tower

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
 

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, 
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 

ής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

ρωτεύουσατηςΚεντρικήςΜακεδονίας
ης βυζαντινής
νεωκόρος

Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταμένο κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται 
τα περισσότερα καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, αξιοθέατα και χώροι 

ραλιακό χωριό 
χλμ. από την πόλη της Κατερίνης. Εξαιτίας της προνομιακής θέσης της 
εξελίχθηκε σε σημαντικό τουριστικό κέντρο με αναπτυγμένη αγορά, ξενοδοχεία, 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ &ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

, ΠΑΡΑΛΙΑ 
Tower dance

ΑΠΡΙΛΙΟΥ2021
 

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το MediteranianOrganization
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 

ής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

ρωτεύουσατηςΚεντρικήςΜακεδονίας
βυζαντινής, που

νεωκόρος (= φρουρός
Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταμένο κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται 
τα περισσότερα καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, αξιοθέατα και χώροι 

χωριό του δήμο
χλμ. από την πόλη της Κατερίνης. Εξαιτίας της προνομιακής θέσης της 
εξελίχθηκε σε σημαντικό τουριστικό κέντρο με αναπτυγμένη αγορά, ξενοδοχεία, 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ &ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

, ΠΑΡΑΛΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ
dance”. 

2021.

MediteranianOrganization
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 

ής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή. 

ρωτεύουσατηςΚεντρικήςΜακεδονίας
ου άφησε

φρουρός των
Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταμένο κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται 
τα περισσότερα καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, αξιοθέατα και χώροι 

δήμου Κατερίνης, απέχει 8 
χλμ. από την πόλη της Κατερίνης. Εξαιτίας της προνομιακής θέσης της 
εξελίχθηκε σε σημαντικό τουριστικό κέντρο με αναπτυγμένη αγορά, ξενοδοχεία, 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ &ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ
 

2021. 

MediteranianOrganization
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 

ρωτεύουσατηςΚεντρικήςΜακεδονίας. Έχει
άφησε πλήθος

των ναών).Η 
Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταμένο κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται 
τα περισσότερα καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, αξιοθέατα και χώροι 

Κατερίνης, απέχει 8 
χλμ. από την πόλη της Κατερίνης. Εξαιτίας της προνομιακής θέσης της 
εξελίχθηκε σε σημαντικό τουριστικό κέντρο με αναπτυγμένη αγορά, ξενοδοχεία, 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ &ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

MediteranianOrganization
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 

Έχει αξιόλογα
λήθος ωραιότατων

Η πόλη της 
Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταμένο κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται 
τα περισσότερα καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, αξιοθέατα και χώροι 

Κατερίνης, απέχει 8 
χλμ. από την πόλη της Κατερίνης. Εξαιτίας της προνομιακής θέσης της 
εξελίχθηκε σε σημαντικό τουριστικό κέντρο με αναπτυγμένη αγορά, ξενοδοχεία, 

ΩΝ 
 

MediteranianOrganization, σε 
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 

αξιόλογα 
ωραιότατων 
πόλη της 

Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταμένο κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται 

Κατερίνης, απέχει 8 

εξελίχθηκε σε σημαντικό τουριστικό κέντρο με αναπτυγμένη αγορά, ξενοδοχεία, 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1ημέρα– 16.04.'Αφιξη στην Παραλία/Θεσσαλονίκη. Διαμονή στο επιλεγμένο 
κατάλυμα.Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Προαιρετικά, βραδινή έξοδος. 
Διανυκτέρευση. 
2ημέρα– 17.04. Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου. Προαιρετικά, 
περιήγηση στην Θεσσαλονίκη (ΛευκόςΠύργος,ΝαόςΑγίαςΣόφιας, 
ΝαόςΑγίουΔημητρίου, πλατεία Αριστοτέλου, μνημείο του Μεγάλου 
Αλέξανδρου…).Τελετή έναρξης του φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη. Παρουσίαση 
των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετικά, βραδινή έξοδος: ελληνική βραδιάή 
κλαμπ.Διανυκτέρευση. 
3ημέρα – 18.04.Πρωινό. Παρουσιάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
ξενοδοχείου. Προαιρετικά, περιήγηση του εμπορικού κέντρου ,,Κόσμος’’. 
Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Παρουσίαση των ομάδων. Τελετή λήξης του 
φεστιβάλ. Προαιρετικά, βραδινή έξοδος.Διανυκτέρευση 
4ημέρα–19.04.Πρωινό.Αναχώρηση.Τέλοςυπηρήσεων. 

 
*Turistički vodič Solun-Paralija http://www.youtube.com/watch?v=134sOqKM_U0 

 TIMH ANA ATOMO  
 

PARALIA 
Hotel Lilalo 
Hotel Yakinthos 
Hotel Erato 
Hotel Katerina 
Hotel Rodon 

69 e 
Επιπλέον μέρα 23 e 

Hotel Orea Eleni 
Hotel Porto Del Sol 
Hotel Kostis 
Hotel Victoria 
Hotel Rainbow 

79 e 
Επιπλέον μέρα 26 e 

SOLUN 
Hotel Egnatia 
Hotel Aegion 
Hotel Vergina 

119 e 
Επιπλέον μέρα 40 e 



Hotel Park 

Hotel Capsis 139 e 
Επιπλέον μέρα 46 e 

Hotel Grand 189 e 
Επιπλέον μέρα 63 e 



Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 

•Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, 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. 

 
• Προαιρετικές εκδρομές. 
• Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν καλύπτονται απο το 

φεστιβάλ

 
 Εισιτήρια για όλες τις εκδρομές, περιηγήσεις και αξιοθέατα 
 Ξεναγός για όλες τις οργανωμένες εκδρομές (τιμή ανάλογα με την γλώσσα) 

- Μεταφορά OW (μονή διαδρομή) μεταφορά με λεωφορείο μέχρι 30 άτομα - 
280€  

 OW (μονή διαδρομή) μεταφορά με λεωφορείο μέχρι 50 άτομα - 320€  
 Ελληνκή βραδιά στην ταβέρνα, δείπνο και ένα ποτό είναι στην τιμή -12€ 
 Εκδρομή στα Μετέωρα –20€ 
 Λευκή Πύργος- είσοδος3€ 
 Βόλτα με καράβι - 9€ (*με φαή-15€) 
 Κλαμπ –5€ 
 Aqua πάρκο Θεσσαλονίκης –15€ 

 
 Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/ημέρα5 ευρώ 
 Επιπλέον χρέωση σε μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/ ημέρα): 

 
Hotel Egnatia/ Aegion/Vergina/Park-24 e 

Hotel Capsis-28 e 
Hotel Grand-36 e 

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 συνθηκώv.

ΣΗΜΗΩΣΕΙΣ: 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 



 


