
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε συνεργασία 
με τους τοπικούς 
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
των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή
 
Το Ζάγκρεμπ
πολιτιστικός, οικονομικός, κινηματογραφικός, αθλητικός προορισμός της χώρας. Βρίσκεται 
στις στις όχθες του ποταμού 
πολυάριθμων ιστορι
Η Πούλα
διοικητικό κέντρο
σχεδόν τις περιόδους του παρελθόντος
πολλούς τουρίστες
Ρόβινι
τις εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες,
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ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ

 
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε συνεργασία 
με τους τοπικούς 
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
των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή

Το Ζάγκρεμπ-
πολιτιστικός, οικονομικός, κινηματογραφικός, αθλητικός προορισμός της χώρας. Βρίσκεται 
στις στις όχθες του ποταμού 
πολυάριθμων ιστορι
Η Πούλα- η μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της Ίστριας, ένα πολυσύχναστο εμπορικό 
διοικητικό κέντρο
σχεδόν τις περιόδους του παρελθόντος
πολλούς τουρίστες
Ρόβινι- Στο παρελθόν, 

εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες,

XIVΔΙΕΘΝΕΣΦΕΣΤΙΒΑΛΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ

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

- πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Κροατίας, αλλά και ο μεγαλύτερος 
πολιτιστικός, οικονομικός, κινηματογραφικός, αθλητικός προορισμός της χώρας. Βρίσκεται 
στις στις όχθες του ποταμού 
πολυάριθμων ιστορικών μνημείων και της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής

η μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της Ίστριας, ένα πολυσύχναστο εμπορικό 
διοικητικό κέντρο. Υπάρχει μεγάλος αριθμός
σχεδόν τις περιόδους του παρελθόντος
πολλούς τουρίστες 

Στο παρελθόν, ήταν 
εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΕΣΦΕΣΤΙΒΑΛΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ

ΖΑΓΚΡΕΜΠ
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Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε συνεργασία 

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
των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή

πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Κροατίας, αλλά και ο μεγαλύτερος 
πολιτιστικός, οικονομικός, κινηματογραφικός, αθλητικός προορισμός της χώρας. Βρίσκεται 
στις στις όχθες του ποταμού Σάβα

κών μνημείων και της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής
η μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της Ίστριας, ένα πολυσύχναστο εμπορικό 

Υπάρχει μεγάλος αριθμός
σχεδόν τις περιόδους του παρελθόντος

ήταν ένα ψα
εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες,

ΔΙΕΘΝΕΣΦΕΣΤΙΒΑΛΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ

ΖΑΓΚΡΕΜΠ, ΠΟ
,,Istarske

20. Σεπτεμβρίου, 2021
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε συνεργασία 

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
των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή

πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Κροατίας, αλλά και ο μεγαλύτερος 
πολιτιστικός, οικονομικός, κινηματογραφικός, αθλητικός προορισμός της χώρας. Βρίσκεται 

Σάβα. Αυτή η ευρωπαϊκή πόλη αξίζει μια επίσκεψη λόγω των 
κών μνημείων και της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής

η μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της Ίστριας, ένα πολυσύχναστο εμπορικό 
Υπάρχει μεγάλος αριθμός

σχεδόν τις περιόδους του παρελθόντος. Θεωρείται 

ένα ψαροχώρι
εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες, την 

 
 

 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΕΣΦΕΣΤΙΒΑΛΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ

ΠΟΥΛΑ, 
Istarske 
Σεπτεμβρίου, 2021

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε συνεργασία 
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
των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή

πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Κροατίας, αλλά και ο μεγαλύτερος 
πολιτιστικός, οικονομικός, κινηματογραφικός, αθλητικός προορισμός της χώρας. Βρίσκεται 

. Αυτή η ευρωπαϊκή πόλη αξίζει μια επίσκεψη λόγω των 
κών μνημείων και της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής

η μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της Ίστριας, ένα πολυσύχναστο εμπορικό 
Υπάρχει μεγάλος αριθμός πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων από όλες 

. Θεωρείται 

ροχώρι. Η γραφική πόλη
την  καθιστ

 
 

 

ΔΙΕΘΝΕΣΦΕΣΤΙΒΑΛΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ

, ΡΟΒΙΝΙ
 Igre,,

Σεπτεμβρίου, 2021
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε συνεργασία 

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
των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή

πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Κροατίας, αλλά και ο μεγαλύτερος 
πολιτιστικός, οικονομικός, κινηματογραφικός, αθλητικός προορισμός της χώρας. Βρίσκεται 

. Αυτή η ευρωπαϊκή πόλη αξίζει μια επίσκεψη λόγω των 
κών μνημείων και της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής

η μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της Ίστριας, ένα πολυσύχναστο εμπορικό 
πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων από όλες 

. Θεωρείται ελκυστικός προορισμός δ

Η γραφική πόλη , η ιστορία της
καθιστούν ελκυστικό

  
  

ΔΙΕΘΝΕΣΦΕΣΤΙΒΑΛΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΡΟΒΙΝΙ – ΚΡΟΑΤΙΑ
,, 

Σεπτεμβρίου, 2021
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε συνεργασία 

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

πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Κροατίας, αλλά και ο μεγαλύτερος 
πολιτιστικός, οικονομικός, κινηματογραφικός, αθλητικός προορισμός της χώρας. Βρίσκεται 

. Αυτή η ευρωπαϊκή πόλη αξίζει μια επίσκεψη λόγω των 
κών μνημείων και της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. 

η μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της Ίστριας, ένα πολυσύχναστο εμπορικό 
πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων από όλες 

ελκυστικός προορισμός δ

, η ιστορία της
ελκυστικό προορισμό

  

ΔΙΕΘΝΕΣΦΕΣΤΙΒΑΛΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΚΡΟΑΤΙΑ

Σεπτεμβρίου, 2021. 
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε συνεργασία 

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 

καλεσμένοι στο φεστιβάλ, 
των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.

πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Κροατίας, αλλά και ο μεγαλύτερος 
πολιτιστικός, οικονομικός, κινηματογραφικός, αθλητικός προορισμός της χώρας. Βρίσκεται 

. Αυτή η ευρωπαϊκή πόλη αξίζει μια επίσκεψη λόγω των 
.  

η μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της Ίστριας, ένα πολυσύχναστο εμπορικό 
πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων από όλες 

ελκυστικός προορισμός δ

, η ιστορία της σε συνδυασμό με 
προορισμό. 

ΔΙΕΘΝΕΣΦΕΣΤΙΒΑΛΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΚΡΟΑΤΙΑ 

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε συνεργασία 
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 

καλεσμένοι στο φεστιβάλ, 
. 

πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Κροατίας, αλλά και ο μεγαλύτερος 
πολιτιστικός, οικονομικός, κινηματογραφικός, αθλητικός προορισμός της χώρας. Βρίσκεται 

. Αυτή η ευρωπαϊκή πόλη αξίζει μια επίσκεψη λόγω των 

η μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της Ίστριας, ένα πολυσύχναστο εμπορικό 
πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων από όλες 

ελκυστικός προορισμός διακοπών για 

σε συνδυασμό με 

 
ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

 

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε συνεργασία 
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 

καλεσμένοι στο φεστιβάλ, 

πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Κροατίας, αλλά και ο μεγαλύτερος 
πολιτιστικός, οικονομικός, κινηματογραφικός, αθλητικός προορισμός της χώρας. Βρίσκεται 

. Αυτή η ευρωπαϊκή πόλη αξίζει μια επίσκεψη λόγω των 

η μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της Ίστριας, ένα πολυσύχναστο εμπορικό και 
πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων από όλες 

ιακοπών για 

σε συνδυασμό με 



 

 
 

1ημέρα–17.09. Άφιξη. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. Προαιρετική 
περιήγηση στην Πούλα και στην Ρόβινια. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
2ημέρα–18.09.Πρωινό. Συνέντευξη τύπου. Προαιρεκτική περιήγηση στο Ζάγκρεμπ:  
καθεδρικός ναός, εκκλησία του Αγίου Μάρκου,  πλατεία Bano Josip Jelačić, πύργος 
Lotrscak, μουσείο Mimara και Αρχαιολογικό μουσείο... Τελετή έναρξης του 
φεστιβάλ. Παραστάσεις των καλλιτεχνών. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. 
Διανυκτέρευση. 
3ημέρα–19.09.Πρωινό. Παρουσιάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
ξενοδοχείου. Προαιρεκτική κρουαζιέρα. Παραστάσεις των καλλιτεχνών.Τελετή 
λήξης του φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα – 20.09.Πρωινό. Αναχώρηση. 
 
* Put uZagreb- Turistički  vodič- www.youtu.be/NuDd-nBtB0w  
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 
Hotel ****  129 ευρώ / Επιπλέον μέρα 43 ευρώ 
Hotel ***  109 ευρώ / Επιπλέον μέρα 36 ευρώ 
Hotel **  99 ευρώ / Επιπλέον μέρα 33 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+381694444505EN 

A 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
•Διαμονήστοεπιλεγμένοκατάλυμασεδίκλινα,τρίκλινακαιτετράκλιναδ
ωμάτιαμε πρωινό. 
• Συμμετοχήστοφεστιβάλ. 
• Συνοδόςκατάτηδιάρκειατουφεστιβάλ. 
• Αναμνηστικάδιπλώματακαιπλακέτες,φωτογραφίεςκαιβίντεο 

 
 

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
• Προαιρετικέςεκδρομές 
• Ατομικάέξοδακαιέξοδαπουδεναναφέρονταιστοπρόγραμματουφεστιβάλ 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 



ΠΡΟΑΙΡΕΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ
 Μεταφορά από/μέχρι αεροδρόμιο
 Ξεναγός
 Δείπνο στην ταβέρνα με μουσική
 Κλαμπ
 ΠύργοςΛοτρστσακ
 ΜουσείοΜίμαρα
 Αρχαιολογικό μουσείο
 Προαιρεκτική περιήγηση στην Πούλα και στην Ρόβινια.

ΣΗΜΕΙ

 
Ο διοργανωτής

 
 
 

 
ΠΡΟΑΙΡΕΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ

Μεταφορά από/μέχρι αεροδρόμιο
Ξεναγός στο
Δείπνο στην ταβέρνα με μουσική
Κλαμπ 6€ 
ΠύργοςΛοτρστσακ
ΜουσείοΜίμαρα
Αρχαιολογικό μουσείο
Προαιρεκτική περιήγηση στην Πούλα και στην Ρόβινια.

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Επιπλέον
• Ενιαία
 

διοργανωτής
παραστάσεων,την

 

ΠΡΟΑΙΡΕΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ
Μεταφορά από/μέχρι αεροδρόμιο

στο Ζάγκρεμπ
Δείπνο στην ταβέρνα με μουσική

 
ΠύργοςΛοτρστσακ
ΜουσείοΜίμαρα  
Αρχαιολογικό μουσείο
Προαιρεκτική περιήγηση στην Πούλα και στην Ρόβινια.

 

Επιπλέον χρέωση
Ενιαία χρέωση

διοργανωτής διατηρεί
παραστάσεων,την

 

ΠΡΟΑΙΡΕΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ
Μεταφορά από/μέχρι αεροδρόμιο

Ζάγκρεμπ (η τιμή ανάλογα με την γλώσσα
Δείπνο στην ταβέρνα με μουσική

ΠύργοςΛοτρστσακ  5€ 
  7€ 

Αρχαιολογικό μουσείο 5€ 
Προαιρεκτική περιήγηση στην Πούλα και στην Ρόβινια.

χρέωση σε
χρέωση ανά άτομο

Hotel ****
Hotel ***
Hotel **

διατηρεί το δικαίωμα
παραστάσεων,την εκτέλεση

πρόγραμμα, 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ
Μεταφορά από/μέχρι αεροδρόμιο

(η τιμή ανάλογα με την γλώσσα
Δείπνο στην ταβέρνα με μουσική (ένα ποτό στην τιμή

 
Προαιρεκτική περιήγηση στην Πούλα και στην Ρόβινια.

σε δίκλινο
άτομο ανά

Hotel **** 
Hotel *** 
Hotel ** 

δικαίωμα να
εκτέλεση των εκδρομών

πρόγραμμα, λόγω αντικειμενικών

 

ΠΡΟΑΙΡΕΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ: 
Μεταφορά από/μέχρι αεροδρόμιο 

(η τιμή ανάλογα με την γλώσσα
ένα ποτό στην τιμή

Προαιρεκτική περιήγηση στην Πούλα και στην Ρόβινια.

δίκλινο δωμάτιο
ανά ημέρα: 

να αλλάξει
εκδρομών

λόγω αντικειμενικών

  

 

(η τιμή ανάλογα με την γλώσσα
ένα ποτό στην τιμή

Προαιρεκτική περιήγηση στην Πούλα και στην Ρόβινια.

δωμάτιο ανά άτομο/μέρα 5 ευρώ
 

26 ευρώ
21 ευρώ
20 ευρώ

αλλάξει τους όρους
εκδρομών και των 

λόγω αντικειμενικών

 

(η τιμή ανάλογα με την γλώσσα) 
ένα ποτό στην τιμή) 

Προαιρεκτική περιήγηση στην Πούλα και στην Ρόβινια. 

άτομο/μέρα 5 ευρώ

26 ευρώ 
ευρώ 

20 ευρώ 

όρους και
 επιμέρους

λόγω αντικειμενικών συνθηκών

άτομο/μέρα 5 ευρώ

και τις προϋποθέσεις
επιμέρους στοιχείων
συνθηκών. 

άτομο/μέρα 5 ευρώ. 

προϋποθέσεις
στοιχείων από 

προϋποθέσεις των 
 το 


