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Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
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 αντιδήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.
 
Sunny
χιλιόμετρααπότηςπόλης του Νέσεμπαρ
καταπληκτικές παραλίες και θαλάσσια σπορ
συχνά αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας ή ως το 
Ντουμπρόβνικ της Μαύρης Θάλασσας.
πολλών διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν από αυτή, ανακηρύχθηκε από 
την 
πόλη
από
 

 
 

www.mediteranian

XI 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
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 αντιδήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.

Sunny Beach
χιλιόμετρααπότηςπόλης του Νέσεμπαρ
καταπληκτικές παραλίες και θαλάσσια σπορ
συχνά αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας ή ως το 
Ντουμπρόβνικ της Μαύρης Θάλασσας.
πολλών διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν από αυτή, ανακηρύχθηκε από 
την UNESCO
πόλη-μουσείο"
από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της Βουλγαρίας. 
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Address: Sarajevska 5
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 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ

“Περιπέτεια στην Μαύρη Θάλασσα

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
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 αντιδήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.

Beach,ένα διάσημο θέρετρο διακοπών στην Βουλγαρία 
χιλιόμετρααπότηςπόλης του Νέσεμπαρ
καταπληκτικές παραλίες και θαλάσσια σπορ
συχνά αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας ή ως το 
Ντουμπρόβνικ της Μαύρης Θάλασσας.
πολλών διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν από αυτή, ανακηρύχθηκε από 

UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, θεωρούμενη ως "πλούσια 
μουσείο" Η πόλη είναι μια πόλη

τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της Βουλγαρίας. 
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ

Sunny Beach
“Περιπέτεια στην Μαύρη Θάλασσα

06 
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
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 αντιδήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.

ένα διάσημο θέρετρο διακοπών στην Βουλγαρία 
χιλιόμετρααπότηςπόλης του Νέσεμπαρ
καταπληκτικές παραλίες και θαλάσσια σπορ
συχνά αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας ή ως το 
Ντουμπρόβνικ της Μαύρης Θάλασσας.
πολλών διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν από αυτή, ανακηρύχθηκε από 

ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, θεωρούμενη ως "πλούσια 
Η πόλη είναι μια πόλη

τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της Βουλγαρίας. 
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ

Sunny Beach
“Περιπέτεια στην Μαύρη Θάλασσα

06 – 11
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
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 αντιδήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.

ένα διάσημο θέρετρο διακοπών στην Βουλγαρία 
χιλιόμετρααπότηςπόλης του Νέσεμπαρ
καταπληκτικές παραλίες και θαλάσσια σπορ
συχνά αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας ή ως το 
Ντουμπρόβνικ της Μαύρης Θάλασσας.
πολλών διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν από αυτή, ανακηρύχθηκε από 

ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, θεωρούμενη ως "πλούσια 
Η πόλη είναι μια πόλη

τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της Βουλγαρίας. 

MEDITERANIAN ORGANIZATION
4, 11000 Belgrade 

 
Τηλ: +381694444505

mediteranianfolkorganization@gmail.com

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ 

Sunny Beach–
“Περιπέτεια στην Μαύρη Θάλασσα

11 Ιουλίου 202
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το MediteranianOrganization
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 αντιδήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.

ένα διάσημο θέρετρο διακοπών στην Βουλγαρία 
χιλιόμετρααπότηςπόλης του Νέσεμπαρ. 
καταπληκτικές παραλίες και θαλάσσια σπορ
συχνά αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας ή ως το 
Ντουμπρόβνικ της Μαύρης Θάλασσας.Το 
πολλών διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν από αυτή, ανακηρύχθηκε από 

ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, θεωρούμενη ως "πλούσια 
Η πόλη είναι μια πόλη-μουσείο με ιστορία 3.000 χρόνων και ένας 

τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της Βουλγαρίας. 

MEDITERANIAN ORGANIZATION 

+381694444505 
mediteranianfolkorganization@gmail.com

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ 

–Βουλγαρία
“Περιπέτεια στην Μαύρη Θάλασσα

Ιουλίου 202
MediteranianOrganization

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 αντιδήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.

ένα διάσημο θέρετρο διακοπών στην Βουλγαρία 
 Φημίζεταιγιατηνέντονηνυχτερινήζωή, 

καταπληκτικές παραλίες και θαλάσσια σπορ. Νότια
συχνά αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας ή ως το 

 1983, λόγω της ιστορίας της και των 
πολλών διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν από αυτή, ανακηρύχθηκε από 

ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, θεωρούμενη ως "πλούσια 
μουσείο με ιστορία 3.000 χρόνων και ένας 

τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της Βουλγαρίας. 

mediteranianfolkorganization@gmail.com 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
 & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

Βουλγαρία
“Περιπέτεια στην Μαύρη Θάλασσα

Ιουλίου 2021. 
MediteranianOrganization

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. 

ένα διάσημο θέρετρο διακοπών στην Βουλγαρία 
Φημίζεταιγιατηνέντονηνυχτερινήζωή, 

Νότια, βρίσκεται το Νέσεμπαρπού 
συχνά αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας ή ως το 

1983, λόγω της ιστορίας της και των 
πολλών διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν από αυτή, ανακηρύχθηκε από 

ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, θεωρούμενη ως "πλούσια 
μουσείο με ιστορία 3.000 χρόνων και ένας 

τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της Βουλγαρίας. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

Βουλγαρία 
“Περιπέτεια στην Μαύρη Θάλασσα

 
MediteranianOrganization, σε συνεργασία 

με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό πολιτιστικό 
σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης, από τον 

αρχοι των πόλεων που 
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 

ένα διάσημο θέρετρο διακοπών στην Βουλγαρία 
Φημίζεταιγιατηνέντονηνυχτερινήζωή, 

βρίσκεται το Νέσεμπαρπού 
συχνά αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας ή ως το 

1983, λόγω της ιστορίας της και των 
πολλών διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν από αυτή, ανακηρύχθηκε από 

ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, θεωρούμενη ως "πλούσια 
μουσείο με ιστορία 3.000 χρόνων και ένας 

τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της Βουλγαρίας.  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

“Περιπέτεια στην Μαύρη Θάλασσα” 

, σε συνεργασία 
με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό πολιτιστικό 
σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης, από τον 

αρχοι των πόλεων που 
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 

ένα διάσημο θέρετρο διακοπών στην Βουλγαρία πουαπέχει
Φημίζεταιγιατηνέντονηνυχτερινήζωή, 

βρίσκεται το Νέσεμπαρπού 
συχνά αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας ή ως το 

1983, λόγω της ιστορίας της και των 
πολλών διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν από αυτή, ανακηρύχθηκε από 

ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, θεωρούμενη ως "πλούσια 
μουσείο με ιστορία 3.000 χρόνων και ένας 

 

ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

, σε συνεργασία 
με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό πολιτιστικό 
σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης, από τον 

αρχοι των πόλεων που 
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 

πουαπέχει 3 
Φημίζεταιγιατηνέντονηνυχτερινήζωή, 

βρίσκεται το Νέσεμπαρπού 
συχνά αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας ή ως το 

1983, λόγω της ιστορίας της και των 
πολλών διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν από αυτή, ανακηρύχθηκε από 

ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, θεωρούμενη ως "πλούσια 
μουσείο με ιστορία 3.000 χρόνων και ένας 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 
1ημέρα06/07Άφιξη στο Sunny Beach. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
2ημέρα–07/07Πρωινό. Συνέντεξη Τύπου στο συνεδρακό κέντρο. Προαιρετική 
ξέναγηση στο Νέσεμπαρ. Τελετή έναρξης. Παραστάσεις των χορευτικών. Δείπνο. 
Προεραιτική νυχτερινή έξοδος. Διανυκτέρευση.  
3ημέρα – 08/07Πρωινό. Παραστάσεις των καλλιτεχνών ομάδων στο συνεδριακό 
κέντρο. Προαιρετική εκδρομή στο Μπουργκάς. Παραστάσεις των καλλιτεχνών. 
Τελετή λήξης του φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. 
Διανυκτέρευση.  
4ημέρα – 09/07Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος στην παραλία ή προαιρετική 
κρουαζίερα. Προαιρετική βραδινή έξοδος.Διανυκτέρευση.  
5ημέρα – 10/07Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος στην παραλία. Προαιρετική βραδινή 
έξοδος. Διανυκτέρευση. 
6η μέρα – 11/07Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών. 
 

Ταξίδι στη Βενετία – Ταξιδιωτικός Οδηγός:www.youtube.com/watch?v=tiHFCky_akk 

ΤΙΜΗΑΝΑΑΤΟΜΟΓΙΑ 5 ΝΥΧΤΕΣ:    

Hotel Yavor Palace**** www.yavorpalace.com  

109 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 22 ευρώ  

     

Hotel ****   

99 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 20 ευρώ      

*Ειδικήπροσφορά: 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. 

•Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια 
με ημιδιατροφή(πρωινό καιδείπνο) 

•Συμμετοχή στο φεστιβάλ 
• Συνοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ 
•Αναμνηστικά διπλώματα και πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο 
Η ΤΙΜΗ ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

 

 Προαιρετικές εκδρομές 
 Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν καλύπτονται απο το φεστιβάλ 
 
 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 
 

 Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο 
 Aquapark 
 Περιήγηση με πλοιάριο 
 Ξεναγός για όλες τις ξεναγήσεις (τιμή ανάλογα με τη γλώσσα) 
 Εκδρομή στο Νέσεμπαρ 
 Εκδρομή στο Μπουργκάς 

 Κλαμπ 
 Εστιατόριο (δείπνο με ζωντανή μουσική μαζί με ένα ποτό) 

 

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

• Δυνατότητα παράτασης της διαμονής (επιπλέον χρέωση ανά άτομο/ 
ημέρα): 

 
 

Hotel Yavor Palace**** 13 ευρώ 

Hotel **** 
13 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. 

 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 


