
με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον 
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, των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται
διοργανωτή.

λουτρόπολης του Σκομπάνια στην Σερβία. Το φρούριο ανακηρύχθηκε μνημείο του 
πολιτισμού μεγάλης σημασίας το 1982, και προστ
μήκος του αδιάβατου δρόμου που πέρναει από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου προς 
το κάστρο, χτίστηκαν δέκα πέτρινα παρεκκλήσια. Σε καθε παρεκκλήσι είναι γραμμένη 
μία από τις εντολές του Θεού. 

Αζμπουκό
Λιούμποβ

περιτριγυρίζουν τα βουνά Γούτσεβο, Μπόρανια και Γιάγοδνια. Η Λίμνη του Ζβόρνικ 
είναι 
τονναυτικό τουρισμό

VII
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΣΟΚΟ ΓΚΡΑΝΤ,

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον 
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, των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται
διοργανωτή. 

Σόκο γκ
λουτρόπολης του Σκομπάνια στην Σερβία. Το φρούριο ανακηρύχθηκε μνημείο του 
πολιτισμού μεγάλης σημασίας το 1982, και προστ
μήκος του αδιάβατου δρόμου που πέρναει από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου προς 
το κάστρο, χτίστηκαν δέκα πέτρινα παρεκκλήσια. Σε καθε παρεκκλήσι είναι γραμμένη 
μία από τις εντολές του Θεού. 

Η Λιουμπόβια
Αζμπουκόβιτσα (Μικρή Αλφάβητος
Λιούμποβιτς-μπέη.

Το Μάλι Ζβόρνικ
περιτριγυρίζουν τα βουνά Γούτσεβο, Μπόρανια και Γιάγοδνια. Η Λίμνη του Ζβόρνικ 

 ένα ιδανικό μέρος για χαλάρωση, έχει μι
τονναυτικό τουρισμό

VII ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΣΟΚΟ ΓΚΡΑΝΤ,

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον 
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, των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται

 

Σόκο γκράντ είναι μια μεσαιωνική πόλη και φρούριο 2 χλμ ανατολικά της 
λουτρόπολης του Σκομπάνια στην Σερβία. Το φρούριο ανακηρύχθηκε μνημείο του 
πολιτισμού μεγάλης σημασίας το 1982, και προστ
μήκος του αδιάβατου δρόμου που πέρναει από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου προς 
το κάστρο, χτίστηκαν δέκα πέτρινα παρεκκλήσια. Σε καθε παρεκκλήσι είναι γραμμένη 
μία από τις εντολές του Θεού. 

Λιουμπόβια είναι ένας δήμος της δυτικής Σερβίας. Οι κάτοι
βιτσα (Μικρή Αλφάβητος

μπέη. 

Μάλι Ζβόρνικ
περιτριγυρίζουν τα βουνά Γούτσεβο, Μπόρανια και Γιάγοδνια. Η Λίμνη του Ζβόρνικ 

ένα ιδανικό μέρος για χαλάρωση, έχει μι
τονναυτικό τουρισμό. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΣΟΚΟ ΓΚΡΑΝΤ,
06-

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον 
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, των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται

είναι μια μεσαιωνική πόλη και φρούριο 2 χλμ ανατολικά της 
λουτρόπολης του Σκομπάνια στην Σερβία. Το φρούριο ανακηρύχθηκε μνημείο του 
πολιτισμού μεγάλης σημασίας το 1982, και προστ
μήκος του αδιάβατου δρόμου που πέρναει από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου προς 
το κάστρο, χτίστηκαν δέκα πέτρινα παρεκκλήσια. Σε καθε παρεκκλήσι είναι γραμμένη 
μία από τις εντολές του Θεού.  

είναι ένας δήμος της δυτικής Σερβίας. Οι κάτοι
βιτσα (Μικρή Αλφάβητος

Μάλι Ζβόρνικ βρίσκεται στη δεξιά όχθη του ποταμού Δρίνα και το 
περιτριγυρίζουν τα βουνά Γούτσεβο, Μπόρανια και Γιάγοδνια. Η Λίμνη του Ζβόρνικ 

ένα ιδανικό μέρος για χαλάρωση, έχει μι
 

         

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΣΟΚΟ ΓΚΡΑΝΤ,ΛΙΟΥΜΠΟΒΙΑ, ΜΑΛΙ 
-11 Αυγούστου 2021

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον 
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, των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται

είναι μια μεσαιωνική πόλη και φρούριο 2 χλμ ανατολικά της 
λουτρόπολης του Σκομπάνια στην Σερβία. Το φρούριο ανακηρύχθηκε μνημείο του 
πολιτισμού μεγάλης σημασίας το 1982, και προστ
μήκος του αδιάβατου δρόμου που πέρναει από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου προς 
το κάστρο, χτίστηκαν δέκα πέτρινα παρεκκλήσια. Σε καθε παρεκκλήσι είναι γραμμένη 

 

είναι ένας δήμος της δυτικής Σερβίας. Οι κάτοι
βιτσα (Μικρή Αλφάβητος). 

βρίσκεται στη δεξιά όχθη του ποταμού Δρίνα και το 
περιτριγυρίζουν τα βουνά Γούτσεβο, Μπόρανια και Γιάγοδνια. Η Λίμνη του Ζβόρνικ 

ένα ιδανικό μέρος για χαλάρωση, έχει μι

         

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΛΙΟΥΜΠΟΒΙΑ, ΜΑΛΙ 
Αυγούστου 2021

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το MediteranianOrganization
με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον 
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, των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται

είναι μια μεσαιωνική πόλη και φρούριο 2 χλμ ανατολικά της 
λουτρόπολης του Σκομπάνια στην Σερβία. Το φρούριο ανακηρύχθηκε μνημείο του 
πολιτισμού μεγάλης σημασίας το 1982, και προστ
μήκος του αδιάβατου δρόμου που πέρναει από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου προς 
το κάστρο, χτίστηκαν δέκα πέτρινα παρεκκλήσια. Σε καθε παρεκκλήσι είναι γραμμένη 

είναι ένας δήμος της δυτικής Σερβίας. Οι κάτοι
 Η Λιουμπόβια πήρε το όνομα της από τον 

βρίσκεται στη δεξιά όχθη του ποταμού Δρίνα και το 
περιτριγυρίζουν τα βουνά Γούτσεβο, Μπόρανια και Γιάγοδνια. Η Λίμνη του Ζβόρνικ 

ένα ιδανικό μέρος για χαλάρωση, έχει μι

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΛΙΟΥΜΠΟΒΙΑ, ΜΑΛΙ 
Αυγούστου 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, των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται

είναι μια μεσαιωνική πόλη και φρούριο 2 χλμ ανατολικά της 
λουτρόπολης του Σκομπάνια στην Σερβία. Το φρούριο ανακηρύχθηκε μνημείο του 
πολιτισμού μεγάλης σημασίας το 1982, και προστατεύεται από το Σερβικό κράτος
μήκος του αδιάβατου δρόμου που πέρναει από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου προς 
το κάστρο, χτίστηκαν δέκα πέτρινα παρεκκλήσια. Σε καθε παρεκκλήσι είναι γραμμένη 

είναι ένας δήμος της δυτικής Σερβίας. Οι κάτοι
Η Λιουμπόβια πήρε το όνομα της από τον 

βρίσκεται στη δεξιά όχθη του ποταμού Δρίνα και το 
περιτριγυρίζουν τα βουνά Γούτσεβο, Μπόρανια και Γιάγοδνια. Η Λίμνη του Ζβόρνικ 

ένα ιδανικό μέρος για χαλάρωση, έχει μικρές παραλίες και ανεπτυγμένο  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΛΙΟΥΜΠΟΒΙΑ, ΜΑΛΙ 
Αυγούστου 2021

MediteranianOrganization
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, των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται

είναι μια μεσαιωνική πόλη και φρούριο 2 χλμ ανατολικά της 
λουτρόπολης του Σκομπάνια στην Σερβία. Το φρούριο ανακηρύχθηκε μνημείο του 

ατεύεται από το Σερβικό κράτος
μήκος του αδιάβατου δρόμου που πέρναει από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου προς 
το κάστρο, χτίστηκαν δέκα πέτρινα παρεκκλήσια. Σε καθε παρεκκλήσι είναι γραμμένη 

είναι ένας δήμος της δυτικής Σερβίας. Οι κάτοι
Η Λιουμπόβια πήρε το όνομα της από τον 

βρίσκεται στη δεξιά όχθη του ποταμού Δρίνα και το 
περιτριγυρίζουν τα βουνά Γούτσεβο, Μπόρανια και Γιάγοδνια. Η Λίμνη του Ζβόρνικ 

κρές παραλίες και ανεπτυγμένο  

          

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΛΙΟΥΜΠΟΒΙΑ, ΜΑΛΙ ΖΒΟΡΝΙΚ
Αυγούστου 2021 

MediteranianOrganization, σε συνεργασία 
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, των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται

είναι μια μεσαιωνική πόλη και φρούριο 2 χλμ ανατολικά της 
λουτρόπολης του Σκομπάνια στην Σερβία. Το φρούριο ανακηρύχθηκε μνημείο του 

ατεύεται από το Σερβικό κράτος
μήκος του αδιάβατου δρόμου που πέρναει από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου προς 
το κάστρο, χτίστηκαν δέκα πέτρινα παρεκκλήσια. Σε καθε παρεκκλήσι είναι γραμμένη 

είναι ένας δήμος της δυτικής Σερβίας. Οι κάτοικοι 
Η Λιουμπόβια πήρε το όνομα της από τον 

βρίσκεται στη δεξιά όχθη του ποταμού Δρίνα και το 
περιτριγυρίζουν τα βουνά Γούτσεβο, Μπόρανια και Γιάγοδνια. Η Λίμνη του Ζβόρνικ 

κρές παραλίες και ανεπτυγμένο  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΖΒΟΡΝΙΚ

, σε συνεργασία 
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, των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται 

είναι μια μεσαιωνική πόλη και φρούριο 2 χλμ ανατολικά της 
λουτρόπολης του Σκομπάνια στην Σερβία. Το φρούριο ανακηρύχθηκε μνημείο του 

ατεύεται από το Σερβικό κράτος
μήκος του αδιάβατου δρόμου που πέρναει από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου προς 
το κάστρο, χτίστηκαν δέκα πέτρινα παρεκκλήσια. Σε καθε παρεκκλήσι είναι γραμμένη 

κοι την ονομά
Η Λιουμπόβια πήρε το όνομα της από τον 

βρίσκεται στη δεξιά όχθη του ποταμού Δρίνα και το 
περιτριγυρίζουν τα βουνά Γούτσεβο, Μπόρανια και Γιάγοδνια. Η Λίμνη του Ζβόρνικ 

κρές παραλίες και ανεπτυγμένο  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

ΖΒΟΡΝΙΚ 

, σε συνεργασία 
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 

 απο τον 

είναι μια μεσαιωνική πόλη και φρούριο 2 χλμ ανατολικά της 
λουτρόπολης του Σκομπάνια στην Σερβία. Το φρούριο ανακηρύχθηκε μνημείο του 

ατεύεται από το Σερβικό κράτος.Κατά 
μήκος του αδιάβατου δρόμου που πέρναει από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου προς 
το κάστρο, χτίστηκαν δέκα πέτρινα παρεκκλήσια. Σε καθε παρεκκλήσι είναι γραμμένη 

ονομάζουν 
Η Λιουμπόβια πήρε το όνομα της από τον 

βρίσκεται στη δεξιά όχθη του ποταμού Δρίνα και το 
περιτριγυρίζουν τα βουνά Γούτσεβο, Μπόρανια και Γιάγοδνια. Η Λίμνη του Ζβόρνικ 

κρές παραλίες και ανεπτυγμένο  

 

, σε συνεργασία 
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 

απο τον 

είναι μια μεσαιωνική πόλη και φρούριο 2 χλμ ανατολικά της 
λουτρόπολης του Σκομπάνια στην Σερβία. Το φρούριο ανακηρύχθηκε μνημείο του 

Κατά 
μήκος του αδιάβατου δρόμου που πέρναει από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου προς 
το κάστρο, χτίστηκαν δέκα πέτρινα παρεκκλήσια. Σε καθε παρεκκλήσι είναι γραμμένη 

ζουν 
Η Λιουμπόβια πήρε το όνομα της από τον 

βρίσκεται στη δεξιά όχθη του ποταμού Δρίνα και το 
περιτριγυρίζουν τα βουνά Γούτσεβο, Μπόρανια και Γιάγοδνια. Η Λίμνη του Ζβόρνικ 

κρές παραλίες και ανεπτυγμένο  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1η μέρα - 06/08   Άφιξη στην Λιουμπόβια/ Σόκο γκραντ/ Μάλι Ζβόρνικ/ . Διαμονή στο 
ξενοδοχείο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα - 07/08   Πρωινό. Περιήγηση της Λιουμπόβιας και στην παλιά πόλη του Σόκο 
γκραντ. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα - 08/08  Πρωινό. Προαιρετική βόλτα στον ποταμό Δρίνα σε βάρκες με 
ψαράδες. Εκδρομή με ψαράδες και μεσημεριανό. Ελεύθερος χρόνος. Τελετή έναρξης 
του φεστιβάλ στο Μάλι Ζβόρνικ. Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή έξοδος. 
Διανυκτέρευση. 
4η μέρα - 09/08 Πρωινό. Προαιρετική εκδρομή στο Κυνηγιτικό καταφύγιο και 
μεσημεριανό. Παράσταση των ομάδων στο Σόκο γκραντ. Δείπνο. Προαιρετική 
νυχτερινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα - 10/08 Πρωινό. Περιήγηση στο παραδοσιακό χωριό Μποκ και Βρχπόλιε. 
Ελεύθερος χρόνος. Παράσταση των ομάδων στο Σόκο γκραντ. Τελετή λήξης του 
φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα   11/08 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.  

*Ταξίδι στη Λιουμπόβια- Σόκο γκραντ : www.youtube.com/watch?v=EPttSGPxCW8 

*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 
 

TΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:   

Soko grad- Σόκο γκραντ 5 μέρες 3 μέρες 7 μέρες 
Manastirski kompleks 

Sv.Nikolaja 

 

ΤοΜοναστήριτουΑγίουΝικολά

ου 

 
www.turistickaorganizacijaljubovija.

rs /lat/Verski.aspx?sadrzaj=21 

59 € 
Επιπλέον 

μέρα: 12 € 

39 € 
Επιπλέον 

μέρα: 12 € 

79 € 
Επιπλέον 

μέρα: 12 € 

Ljubovija- Λιουμπόβια    

Etnoselo Vrhpolje 
 
Παραδοσιακό χωριό Βρχπόλιε 

www.selo.rs/rs/ponuda/etno-selo- 
vrhpolje 

 

89 € 
Επιπλέον 

μέρα : 17 € 

 

59 € 
Επιπλέον 

μέρα : 17 € 

 
 

119 €  
Επιπλέον 

μέρα : 17 € 
Etnoselo Bok 

 

Παραδοσιακό χωριό Μποκ 

 

 
Hotel Drinska Lasta 

 
www.drinskalasta.rs 

99 eur 
Επιπλέον 

μέρα: 19 € 

79 eur 
Επιπλέον 

μέρα: 19 € 

135 € 
Επιπλέον 

μέρα: 19 € 
Μάλι Ζβόρνικ   
 
Hotel Royal Drina ** 

 
www.royaldrina.rs 99 € 

Επιπλέον 
μέρα: 19 € 

79 € 
Επιπλέον 

μέρα: 19 € 

135€ 
€Επιπλέον 
μέρα:19 € 



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 αναφέρονται στο πρόγραμμα του 
φεστιβάλ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο 5 eur/μέρα.  
•Eπιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο: 

- Σόκο γκραντ : 19 eur 
- Λιουμπόβια:    Etno selo Bok/Vrhpolje :27 eur  
- Hotel DrinskaLasta:     30 eur 
- ΜάλιΖβόρνικ: Hotel Royal Drina ** :  30 eur 
-  

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. 
 

 
 


