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            XVIII ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  
    ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ &ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑ 
"Περιπέτεια στον Μαρμαρά"  

24 – 27 Απριλίου, 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 απο 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 απο τον διοργανωτή. 

 
            Κωνσταντινούπολη - Η πόλη που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ηπείρους. Ο 
συνδυασμός της Ευρώπης και της Ασίας και η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, 
ποτέ δεν παύει να εντυπωσιάζει. Λόγω της επιρροής από τέσσερις ισχυρούς 
πολιτισμούς: τον Ελληνικό, Ρωμαϊκό, Βυζαντινό και Οθωμανικό. Άλλαξε ονόματα: 
Βυζάντιο, Νέα Ρώμη,Κωνσταντινούπολη. Σήμερα, η Κωνσταντινούπολη είναι μια 
μητρόπολη με πάνω από 17 εκατομμύρια κατοίκους που ζουν και εργάζονται σε δύο 
ηπείρους.  Η πόλη είναι ευρέως γνωστή για τα αξιοθέατά της, όπως το σύμβολο της 
πόλης η Αγία Σοφία, Μπλε Τζαμί, Τοπ καπί, Βόσπορος όπως επίσης για την αγορά της  
Καπαλί τσαρσί  με χαμηλές τιμές.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1η   μέρα - 24/04  Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα -25/04 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου. Προαιρετική περιήγηση 
στα αξιοθέατα της πόλης (Αγιά Σοφιά, το Μπλε Τζαμί, το Μεγάλο Παζάρι, στη γέφυρα 
του Βοσπόρου,ψώνια…). Τελετή έναρξης. Παραστάσεις των καλλιτεχνών. Δείπνο. 
Προαιρετική βραδινή έξοδος σε ένα εστιατόριο. Διανυκτέρευση.  
3η   μέρα - 26/04 Πρωινό. Προαιρετική βόλτα με πλοιάριο στον Βόσπορο. Παρουσίαση 
των ομάδων.Tελετή λήξης του φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος σε 
εστιατόριο. Διανυκτέρευση.  
4η   μέρα - 27/04 Πρωινό. Αναχώρηση. 

*Ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη-Ταξιδιωτικός Οδηγός http://www.youtube.com/watch?v=OFXBgFTzPbY 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

Hotel **** GOLDEN CITY                     www.gchotelistanbul.com                   129 € επιπέον μέρα:  43€               
Hotel **** KENT                                       www.kenthotel.com                                 129 € επιπλέον μέρα: 43€ 

Hotel **** GRAND EMIN                        www.aymahotelsgroup.com                  119 € επιπλέον μέρα: 40€ 

Hotel ***  WASHINGTON                        www.hotel-washington.com                  109 € επιπλέον μέρα: 36€ 
Hotel ***  BENLER                                    www.benlerotel.com                                109 € επιπλέον μέρα: 36€ 
Hotel *** BARIN                                       www.barinhotel.com                                109 € επιπλέον μέρα: 36€ 
Hotel ***ERBOY                                        www.erboyhotel.com                              109 € επιπλέον μέρα: 36€ 
Hotel *** GRAND TAHIR                         www.glorioushotelistanbul.com            109 € επιπλέον μέρα: 36€ 
Hotel *** ANGCALAR                                                                                                     109 € επιπλέον μέρα:  36€ 

Hotel *** TAYHAN                                    www.hoteltayhan.com                               99 €   επιπλέον μέρα: 33€  

Hotel *** GRAND LIZA                             www.hotelliza.com                                      99 € επιπλέον μέρα:  33€ 
Hotel *** ILKAY                                         www.ilkayhotel.com                                   99 € επιπλέον μέρα:  33€ 
Hotel *** AGAN                                        www.aganhotel.com                                   99 € επιπλέον μέρα:  33€ 
Hostel                                                                                                                                   89 € επιπλέον μέρα: 30€              

 
*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 σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια 
με ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) 
•Συμμετοχή στο φεστιβάλ. 
•Συνοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. 
•Αναμνηστικά διπλώματα και πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο. 
 



 
 
Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
•Προαιρετικές εκδρομές. 
•Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν καλύπτονται απο το φεστιβάλ. 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 
•Εισιτήρια για όλες τις εκδρομές, περιηγήσεις και αξιοθέατα. 
• Ξενάγηση στην πόλη 
- Ξεναγός για την Κωνσταντινούπολη 80-120 € (τιμή ανάλογα με την γλώσσα) 
- Αγία Σοφία - 9 €, εισιτήριο 
- Μουσείο Καριέ – 5,5€, εισιτήριο 
- Mεγάλο παλάτι - 3€, εισιτήριο 
- Μουσείο Φεθιέ - 2€, εισιτήριο 
-Τοπκάπι παλάτι - 9€, εισιτήριο 
- Hammamet και μασάζ - 15 €-40€ 
•Μεταφορά απο το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης-ξενοδοχείο - Αεροδρόμιο 
• Δείπνο στο εστιατόριο ”Gar” με ζωντανή μουσική και ποτό -25€. 
• Βόλτα με πλοιάριο στο Βόσπορο με ξεναγό -12€. 
• Κλαμπ  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

• Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα 5 ευρώ. 
• Επιπλέον χρεώση για μονόκλινο δωμάτιο, ανά άτομο ανά ημέρα: 
 
Hotel **** GOLDEN CITY / Hotel **** KENT 26 ευρώ 
Hotel **** GRAND EMIN 24 ευρώ 
Hotel ***  WASHINGTON / ***  BENLER / *** BARIN / ***ERBOY / 
*** GRAND TAHIR / *** ANGCALAR 

22 ευρώ 

Hotel *** TAYHAN / *** GRAND LIZA / *** ILKAY / Hotel *** AGAN 20 ευρώ 
Hostel 18 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. 

 
 



 
                                


