
 

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 
διαγωνίζοντα
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

βιομηχανικό κέντρο της Ρουμανίας. Μια πόλη με τεράστια πάρκα, φαρδιές 
λεωφόρους, ε
εκτείνονται ανάμεσα στους πρόποδες των Καρπαθίων και τον Δούναβη, λέγεται ότι 
ιδρύθηκε από τον 
στους κατοίκους της περιοχής. 
τουριστικό προορισμό με πολλά αξιοθέατα, εστιατόρια και έντονη νυχτερινή ζωή
     

                 

    
 
 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ

 

 

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

Το Βουκουρέστι
βιομηχανικό κέντρο της Ρουμανίας. Μια πόλη με τεράστια πάρκα, φαρδιές 
λεωφόρους, ε
εκτείνονται ανάμεσα στους πρόποδες των Καρπαθίων και τον Δούναβη, λέγεται ότι 
ιδρύθηκε από τον 
στους κατοίκους της περιοχής. 
τουριστικό προορισμό με πολλά αξιοθέατα, εστιατόρια και έντονη νυχτερινή ζωή

 
                  

ΔΙΕΘΝΕΣ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
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.

Βουκουρέστι
βιομηχανικό κέντρο της Ρουμανίας. Μια πόλη με τεράστια πάρκα, φαρδιές 
λεωφόρους, εντυπωσιακά κτ
εκτείνονται ανάμεσα στους πρόποδες των Καρπαθίων και τον Δούναβη, λέγεται ότι 
ιδρύθηκε από τον Bucur
στους κατοίκους της περιοχής. 
τουριστικό προορισμό με πολλά αξιοθέατα, εστιατόρια και έντονη νυχτερινή ζωή
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ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

30

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
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 

ι στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

Βουκουρέστιείναι η πρωτεύουσα και το πολιτιστικό, εμπορικό και 
βιομηχανικό κέντρο της Ρουμανίας. Μια πόλη με τεράστια πάρκα, φαρδιές 

ντυπωσιακά κτ
εκτείνονται ανάμεσα στους πρόποδες των Καρπαθίων και τον Δούναβη, λέγεται ότι 

Bucur (που σημαίνει «χαρά») έναν βοσκό ιδιαίτερα αγαπητό 
στους κατοίκους της περιοχής. 
τουριστικό προορισμό με πολλά αξιοθέατα, εστιατόρια και έντονη νυχτερινή ζωή
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Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
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 

ι στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

είναι η πρωτεύουσα και το πολιτιστικό, εμπορικό και 
βιομηχανικό κέντρο της Ρουμανίας. Μια πόλη με τεράστια πάρκα, φαρδιές 

ντυπωσιακά κτήρια της 
εκτείνονται ανάμεσα στους πρόποδες των Καρπαθίων και τον Δούναβη, λέγεται ότι 

(που σημαίνει «χαρά») έναν βοσκό ιδιαίτερα αγαπητό 
στους κατοίκους της περιοχής. Το Βουκουρέ
τουριστικό προορισμό με πολλά αξιοθέατα, εστιατόρια και έντονη νυχτερινή ζωή
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
 ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μικρό Παρίσι
.04-03.05

 
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 

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 

ι στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

είναι η πρωτεύουσα και το πολιτιστικό, εμπορικό και 
βιομηχανικό κέντρο της Ρουμανίας. Μια πόλη με τεράστια πάρκα, φαρδιές 

ρια της Belle 
εκτείνονται ανάμεσα στους πρόποδες των Καρπαθίων και τον Δούναβη, λέγεται ότι 

(που σημαίνει «χαρά») έναν βοσκό ιδιαίτερα αγαπητό 
Το Βουκουρέ

τουριστικό προορισμό με πολλά αξιοθέατα, εστιατόρια και έντονη νυχτερινή ζωή
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ–ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Παρίσι
.05 202
 

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 

ι στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

είναι η πρωτεύουσα και το πολιτιστικό, εμπορικό και 
βιομηχανικό κέντρο της Ρουμανίας. Μια πόλη με τεράστια πάρκα, φαρδιές 

 Epoque. Χτισμένο στις πεδιάδες που 
εκτείνονται ανάμεσα στους πρόποδες των Καρπαθίων και τον Δούναβη, λέγεται ότι 

(που σημαίνει «χαρά») έναν βοσκό ιδιαίτερα αγαπητό 
Το Βουκουρέστι

τουριστικό προορισμό με πολλά αξιοθέατα, εστιατόρια και έντονη νυχτερινή ζωή

MEDITERANIAN ORGANIZATION
Balkanska 14, 11000 Belgrade, Serbia  
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Παρίσι" 

2021. 

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 

ι στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή. 

είναι η πρωτεύουσα και το πολιτιστικό, εμπορικό και 
βιομηχανικό κέντρο της Ρουμανίας. Μια πόλη με τεράστια πάρκα, φαρδιές 

. Χτισμένο στις πεδιάδες που 
εκτείνονται ανάμεσα στους πρόποδες των Καρπαθίων και τον Δούναβη, λέγεται ότι 

(που σημαίνει «χαρά») έναν βοσκό ιδιαίτερα αγαπητό 
στι αποτελεί πολύ δημοφιλ

τουριστικό προορισμό με πολλά αξιοθέατα, εστιατόρια και έντονη νυχτερινή ζωή

MEDITERANIAN ORGANIZATION 

 
mediteranian.organization@gmail.com 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

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 

ι στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 

είναι η πρωτεύουσα και το πολιτιστικό, εμπορικό και 
βιομηχανικό κέντρο της Ρουμανίας. Μια πόλη με τεράστια πάρκα, φαρδιές 

. Χτισμένο στις πεδιάδες που 
εκτείνονται ανάμεσα στους πρόποδες των Καρπαθίων και τον Δούναβη, λέγεται ότι 

(που σημαίνει «χαρά») έναν βοσκό ιδιαίτερα αγαπητό 
αποτελεί πολύ δημοφιλ

τουριστικό προορισμό με πολλά αξιοθέατα, εστιατόρια και έντονη νυχτερινή ζωή

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

 

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 

ι στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 

είναι η πρωτεύουσα και το πολιτιστικό, εμπορικό και 
βιομηχανικό κέντρο της Ρουμανίας. Μια πόλη με τεράστια πάρκα, φαρδιές 

. Χτισμένο στις πεδιάδες που 
εκτείνονται ανάμεσα στους πρόποδες των Καρπαθίων και τον Δούναβη, λέγεται ότι 

(που σημαίνει «χαρά») έναν βοσκό ιδιαίτερα αγαπητό 
αποτελεί πολύ δημοφιλ

τουριστικό προορισμό με πολλά αξιοθέατα, εστιατόρια και έντονη νυχτερινή ζωή

ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

MediteranianOrganization, 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 

ι στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 

είναι η πρωτεύουσα και το πολιτιστικό, εμπορικό και 
βιομηχανικό κέντρο της Ρουμανίας. Μια πόλη με τεράστια πάρκα, φαρδιές 

. Χτισμένο στις πεδιάδες που 
εκτείνονται ανάμεσα στους πρόποδες των Καρπαθίων και τον Δούναβη, λέγεται ότι 

(που σημαίνει «χαρά») έναν βοσκό ιδιαίτερα αγαπητό 
αποτελεί πολύ δημοφιλή 

τουριστικό προορισμό με πολλά αξιοθέατα, εστιατόρια και έντονη νυχτερινή ζωή. 



    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1ημέρα–30/04 Άφιξη στο Βουκουρέστι. Διαμονή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2ημέρα–01/05Πρωινό. Πληροφορίες  παρουσίασης σε μια αίθουσα συνεδρίων 
του ξενοδοχείου. Προαιρετική περιήγηση (στο Πατριαρχείο Ρουμανίας,στο 
Δημοτικό μουσείο, Εθνικό θέατρο στο Ρωμαικό Αθήναιον, Βασιλικό 
Παλάτι.κτλ).Τελετήέναρξης.Παραστάσεις των ομάδων.Δείπνο.Προαιρετική 
νυχτερινή έξοδος σε μερικά από τα διάσημα κλαμπ του 
Βουκουρεστίου.Διανυκτέρευση. 
3ημέρα–02/05Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση της πόλης.Προαιρετική πριήγηση 
στα κάστρα Πέλες και Μπραν (κάστρο του κόμη Δράκουλα), ή μια εκδρομή με 
βάρκα στο νησί Σνάγκοβ.Παραστάσεις των ομάδων. Τελετή λήξης του 
Φεστιβάλ.Δείπνο.Προαιρετική νυχτερινή έξοδος  σε μια ρουμανική ταβέρνα με 
ζωντανή μουσική.Διανυκτέρευση. 
5ημέρα – 03/05 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρήσεων. 
 

**Ταξίδι στο Βουκουρέστι – Ταξιδιωτικός Οδηγός:http://www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

RIN Grand Hotel**** www.grand.rinhotels.ro 
119 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 40 ευρώ 

Razvan Hotel *** www.hotelrazvan.com 
99 ευρώ 
Επιπλέον μερα 33 ευρώ 

Litovoy Hotel ** 
Triumf Hotel ** 
Uranus Hotel** 

www.hotel-litovoicentral.ro 
 
89 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 

 
*Ειδική προσφορά: Οι ομάδες που έχουν ήδη συμμετάσχει σε ένα από ταφεστιβάλ 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  
διατροφή (πρωινό, 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. 
• Ξεναγός για όλες τις οργανωμένες εκδρομές (τιμή αναλόγως της γλώσσας). 
•Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. 
•Βόλτα με πλοιάριο στο Snagov Ιsland. 
•Δείπνο σε εστιατόριο μαζί με ένα ποτό. 
•Ημερήσια εκδρομή στα κάστρα του Peles και του Bran. 
•Κλαμπ  
• Επίσκεψη σε μουσεία. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο: 5€ κατ’ άτομο/ημέρα. 
•Επιπλέον χρεώση σε μονόκλινο δωμάτιο, κατ’ άτομο/ημέρα  
 

RIN Grand Hotel**** 24 ευρώ 
Razvan Hotel *** 20 ευρώ 
Litovoy Hotel ** 
Triumf Hotel ** 
Uranus Hotel** 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. 

 


