
           
        

 
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο. Το 
φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης, από τον τοπικό και διεθνή Τύπο 
και 
διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των 
οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.
 
Βενετία
περιοχής Βένετο
πόλεις στον κόσμο. Εκτείνεται σε 117 μικρά νησιά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας 
στις ακτές της Αδριατικής. Η Βενετία και τα κανάλια της, έχουν κηρυχθεί Μ
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
όπως "Βασίλισσα της Αδριατικής", "Πόλη τ
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Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο. Το 
φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης, από τον τοπικό και διεθνή Τύπο 
και την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις των 
διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των 
οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.

Βενετία – Πόλη που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ιταλ
περιοχής Βένετο
πόλεις στον κόσμο. Εκτείνεται σε 117 μικρά νησιά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας 
στις ακτές της Αδριατικής. Η Βενετία και τα κανάλια της, έχουν κηρυχθεί Μ
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
όπως "Βασίλισσα της Αδριατικής", "Πόλη τ

 

Διεύθυνση:  Sarajevka
TIN
Αρ.

web
 

XIII ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ

“T
1

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

την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις των 
διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των 
οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.

Πόλη που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ιταλ
περιοχής Βένετο. Η Βενετία είναι γνωστή ως μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές 
πόλεις στον κόσμο. Εκτείνεται σε 117 μικρά νησιά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας 
στις ακτές της Αδριατικής. Η Βενετία και τα κανάλια της, έχουν κηρυχθεί Μ
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
όπως "Βασίλισσα της Αδριατικής", "Πόλη τ
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ΒΕΝΕΤΙΑ
Tραγουδώντας στη Βενετία
12 – 1

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

την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις των 
διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των 
οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.

Πόλη που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ιταλ
. Η Βενετία είναι γνωστή ως μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές 

πόλεις στον κόσμο. Εκτείνεται σε 117 μικρά νησιά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας 
στις ακτές της Αδριατικής. Η Βενετία και τα κανάλια της, έχουν κηρυχθεί Μ
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
όπως "Βασίλισσα της Αδριατικής", "Πόλη τ
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ΒΕΝΕΤΙΑ-
ραγουδώντας στη Βενετία

16 Σεπτεμβρίου
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο. Το 
φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης, από τον τοπικό και διεθνή Τύπο 

την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις των 
διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των 
οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.

Πόλη που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ιταλ
. Η Βενετία είναι γνωστή ως μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές 

πόλεις στον κόσμο. Εκτείνεται σε 117 μικρά νησιά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας 
στις ακτές της Αδριατικής. Η Βενετία και τα κανάλια της, έχουν κηρυχθεί Μ
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
όπως "Βασίλισσα της Αδριατικής", "Πόλη τ
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-ΒΕΡΟΝΑ

ραγουδώντας στη Βενετία
Σεπτεμβρίου

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το MediteranianOrganization
τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο. Το 
φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης, από τον τοπικό και διεθνή Τύπο 

την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις των 
διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των 
οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.

Πόλη που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ιταλ
. Η Βενετία είναι γνωστή ως μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές 

πόλεις στον κόσμο. Εκτείνεται σε 117 μικρά νησιά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας 
στις ακτές της Αδριατικής. Η Βενετία και τα κανάλια της, έχουν κηρυχθεί Μ
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO
όπως "Βασίλισσα της Αδριατικής", "Πόλη των Γεφυριών", "Πόλη του Νερού"..
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ΒΕΡΟΝΑ,ΙΤΑΛΙΑ
ραγουδώντας στη Βενετία

Σεπτεμβρίου
MediteranianOrganization

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

την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις των 
διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των 
οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.

Πόλη που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ιταλ
. Η Βενετία είναι γνωστή ως μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές 

πόλεις στον κόσμο. Εκτείνεται σε 117 μικρά νησιά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας 
στις ακτές της Αδριατικής. Η Βενετία και τα κανάλια της, έχουν κηρυχθεί Μ

UNESCO. Η πόλη έχει πολλά ψευδώνυμα, 
ν Γεφυριών", "Πόλη του Νερού"..
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ΙΤΑΛΙΑ
ραγουδώντας στη Βενετία

Σεπτεμβρίου, 2021
MediteranianOrganization

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

την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις των 
διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των 
οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.

Πόλη που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ιταλ
. Η Βενετία είναι γνωστή ως μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές 

πόλεις στον κόσμο. Εκτείνεται σε 117 μικρά νησιά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας 
στις ακτές της Αδριατικής. Η Βενετία και τα κανάλια της, έχουν κηρυχθεί Μ

. Η πόλη έχει πολλά ψευδώνυμα, 
ν Γεφυριών", "Πόλη του Νερού"..
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ΙΤΑΛΙΑ 
ραγουδώντας στη Βενετία”  

, 2021. 
MediteranianOrganization, 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 

την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις των 
διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των 
οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή. 

Πόλη που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ιταλίας, πρωτεύουσα της 
. Η Βενετία είναι γνωστή ως μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές 

πόλεις στον κόσμο. Εκτείνεται σε 117 μικρά νησιά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας 
στις ακτές της Αδριατικής. Η Βενετία και τα κανάλια της, έχουν κηρυχθεί Μ

. Η πόλη έχει πολλά ψευδώνυμα, 
ν Γεφυριών", "Πόλη του Νερού"..
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, 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 

την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις των 
διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των 

πρωτεύουσα της 
. Η Βενετία είναι γνωστή ως μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές 

πόλεις στον κόσμο. Εκτείνεται σε 117 μικρά νησιά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας 
στις ακτές της Αδριατικής. Η Βενετία και τα κανάλια της, έχουν κηρυχθεί Μ

. Η πόλη έχει πολλά ψευδώνυμα, 
ν Γεφυριών", "Πόλη του Νερού".. 
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φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης, από τον τοπικό και διεθνή Τύπο 

την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις των 
διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των 

πρωτεύουσα της 
. Η Βενετία είναι γνωστή ως μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές 

πόλεις στον κόσμο. Εκτείνεται σε 117 μικρά νησιά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας 
στις ακτές της Αδριατικής. Η Βενετία και τα κανάλια της, έχουν κηρυχθεί Μνημείο 

. Η πόλη έχει πολλά ψευδώνυμα, 
 

 

, 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 

την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις των 
διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των 

πρωτεύουσα της 
. Η Βενετία είναι γνωστή ως μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές 

πόλεις στον κόσμο. Εκτείνεται σε 117 μικρά νησιά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας 
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. Η πόλη έχει πολλά ψευδώνυμα, 

 



 
1ημέρα 12/09Άφιξη στο Lido Di Jesolo. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2ημέρα 13/09Πρωινό. ΣυνέντευξηΤύπου στο ΚέντροΤύπου. Προαιρετική επίσκεψη 
στη Βενετία (πλατεία του ΑγίουΜάρκου, Μουσείο γυαλιού, το Παλάτι των Δόγηδων, 
τη Γέφυρατων Στεναγμών, κρουαζιέρα στο Ενετικό λιμάνι ...). 
Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Παραστάσεις των ομάδων.Δείπνο. Προαιρετική έξοδος. 
Διανυκτέρευση. 
3η μέρα 14/09Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο ΚέντροΤύπου. Ελεύθερος χρόνος για 
ατομικές δραστηριότητες. Προαιρετική επίσκεψη στη Βερόνα. Παραστάσεις των 
ομάδων.Τελετή λήξης του φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική έξοδος σε κλαμπ. 
Διανυκτέρευση. 
4η μέρα 15/09Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. 
Δείπνο.Διανυκτέρευση. 
5η μέρα 16/09Πρωινό. Αναχώρηση. 
 

*Ταξίδι στη Βενετία – Ταξιδιωτικός Οδηγός: http://www.youtube.com/watch?v=ue1IBhf_wdc 

ΤΙΜΗ ANA ΑΤΟΜΟ 
HotelRoby***                                www.hotel-roby.it119 ευρώ; Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 
Hotel Sofia*** www.sofiahotel.com119 ευρώ; Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 
HotelPigalle***                             www.hpigalle.com119 ευρώ; Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 
HotelAtene***                              www.hotelatene.com119 ευρώ; Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 
HotelMadison ***                        www.madison-hotel.it119 ευρώ; Επιπλέον μέρα 30 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 

ΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕ 

•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. 

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

 

• Τα εισιτήρια για τα μουσεία, παλάτια και εκδρομές 
    - Παλάτι των Δόγηδων-16 € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 



    - Μουσείο Correr - 16 €  
    - FortunyPalace - 10 €  
    - ΜουσείοΓυαλιού- 8 €  
-Γόνδολα - 80 € ,βόλτα 40 λεπτά 
• Ένα ταξίδι στη Βενετία 
-Βόλτα με πλοιάριο - 14 € ( με λεωφορείο μεταφοράς από το LidodiJesolo σε 
PuntaSabioni ) ή - 10 € (Η τιμή περιλαμβάνει - μια βόλτα με πλοιάριο χωρίς 
μεταφοράαπό το LidodiJesoloσε PuntaSabioni ) 
• Ολοήμερη εκδρομή στην Βερόνα - 12 € 
• Κλαμπ -  8 €  
• Δείπνο σε εστιατόριο με ένα ποτό - 18 €  
•Μεταφορά από το αεροδρόμιο της Βενετίας - ξενοδοχείο στο Lido di Jesolo - 
αεροδρόμιο της Βενετίας 
   - OW (μονή διαδρομή) πούλμαν μέχρι 25 άτομα - 200 €  
   - OW (μονή διαδρομή) πούλμαν μέχρι 50 άτομα - 325 € 
 

 

 Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα 7 ευρώ. 
 Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/ ημέρα): 

 
HotelRoby***                                 

 
           18 ευρώ 

Hotel Sofia***  
HotelPigalle***                             
HotelAtene***                              
HotelMadison ***                        

 
 

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 


