
 

                     

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

με το όνομα «Τζάντε», ή Φιόρο
Ζακύνθου είναι ακανόνιστο τριγωνικό με το μεν βορειότερο άκρο του νησιού να 
καταλήγει στο ακρωτήριο Σκινάρι, ενώ στο νότιο
ο κόλπος του Λαγανά μεταξύ των δύο ακρωτηρίων. Ο κόλπος
μαγευτική παραλία του, έχει ανακηρυχθεί από το 1999 Εθνικό Πάρκο καθώς είναι 
τόπος ωοτοκίας της υπό εξαφάνιση χελώνας καρέττα
χρόνια το νησί έχει να προσφέρει στον επισκέπτη μοντέρνες υποδομές, αλλά 
ταυτόχρονο διατη
ακρογιαλιά και τα παραδοσιακά χωριουδάκια
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διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.
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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 Δήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

Η Ζάκυνθος
με το όνομα «Τζάντε», ή Φιόρο
Ζακύνθου είναι ακανόνιστο τριγωνικό με το μεν βορειότερο άκρο του νησιού να 
καταλήγει στο ακρωτήριο Σκινάρι, ενώ στο νότιο
ο κόλπος του Λαγανά μεταξύ των δύο ακρωτηρίων. Ο κόλπος
μαγευτική παραλία του, έχει ανακηρυχθεί από το 1999 Εθνικό Πάρκο καθώς είναι 
τόπος ωοτοκίας της υπό εξαφάνιση χελώνας καρέττα
χρόνια το νησί έχει να προσφέρει στον επισκέπτη μοντέρνες υποδομές, αλλά 
ταυτόχρονο διατηρεί την παλιά παραδοσιακή όψη του με τις ταβέρνες στην 
ακρογιαλιά και τα παραδοσιακά χωριουδάκια
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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 Δήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

Η Ζάκυνθος-είναι ένα από τα νησιά των Επτανήσων. Γνωστή διεθνώς και 
με το όνομα «Τζάντε», ή Φιόρο
Ζακύνθου είναι ακανόνιστο τριγωνικό με το μεν βορειότερο άκρο του νησιού να 
καταλήγει στο ακρωτήριο Σκινάρι, ενώ στο νότιο
ο κόλπος του Λαγανά μεταξύ των δύο ακρωτηρίων. Ο κόλπος
μαγευτική παραλία του, έχει ανακηρυχθεί από το 1999 Εθνικό Πάρκο καθώς είναι 
τόπος ωοτοκίας της υπό εξαφάνιση χελώνας καρέττα
χρόνια το νησί έχει να προσφέρει στον επισκέπτη μοντέρνες υποδομές, αλλά 

ρεί την παλιά παραδοσιακή όψη του με τις ταβέρνες στην 
ακρογιαλιά και τα παραδοσιακά χωριουδάκια
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28 Σεπτεμβρίου
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 Δήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

είναι ένα από τα νησιά των Επτανήσων. Γνωστή διεθνώς και 
με το όνομα «Τζάντε», ή Φιόρο του Λεβάντε Άνθος της Ανατολής). Το σχήμα της 
Ζακύνθου είναι ακανόνιστο τριγωνικό με το μεν βορειότερο άκρο του νησιού να 
καταλήγει στο ακρωτήριο Σκινάρι, ενώ στο νότιο
ο κόλπος του Λαγανά μεταξύ των δύο ακρωτηρίων. Ο κόλπος
μαγευτική παραλία του, έχει ανακηρυχθεί από το 1999 Εθνικό Πάρκο καθώς είναι 
τόπος ωοτοκίας της υπό εξαφάνιση χελώνας καρέττα
χρόνια το νησί έχει να προσφέρει στον επισκέπτη μοντέρνες υποδομές, αλλά 

ρεί την παλιά παραδοσιακή όψη του με τις ταβέρνες στην 
ακρογιαλιά και τα παραδοσιακά χωριουδάκια
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Σεπτεμβρίου
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.

είναι ένα από τα νησιά των Επτανήσων. Γνωστή διεθνώς και 
του Λεβάντε Άνθος της Ανατολής). Το σχήμα της 

Ζακύνθου είναι ακανόνιστο τριγωνικό με το μεν βορειότερο άκρο του νησιού να 
καταλήγει στο ακρωτήριο Σκινάρι, ενώ στο νότιο
ο κόλπος του Λαγανά μεταξύ των δύο ακρωτηρίων. Ο κόλπος
μαγευτική παραλία του, έχει ανακηρυχθεί από το 1999 Εθνικό Πάρκο καθώς είναι 
τόπος ωοτοκίας της υπό εξαφάνιση χελώνας καρέττα
χρόνια το νησί έχει να προσφέρει στον επισκέπτη μοντέρνες υποδομές, αλλά 

ρεί την παλιά παραδοσιακή όψη του με τις ταβέρνες στην 
ακρογιαλιά και τα παραδοσιακά χωριουδάκια
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Σεπτεμβρίου
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 

αρχοι ή οι αντιδήμαρχοι των πόλεων που 
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

είναι ένα από τα νησιά των Επτανήσων. Γνωστή διεθνώς και 
του Λεβάντε Άνθος της Ανατολής). Το σχήμα της 

Ζακύνθου είναι ακανόνιστο τριγωνικό με το μεν βορειότερο άκρο του νησιού να 
καταλήγει στο ακρωτήριο Σκινάρι, ενώ στο νότιο-νοτιοανατολικό να σχηματίζεται 
ο κόλπος του Λαγανά μεταξύ των δύο ακρωτηρίων. Ο κόλπος
μαγευτική παραλία του, έχει ανακηρυχθεί από το 1999 Εθνικό Πάρκο καθώς είναι 
τόπος ωοτοκίας της υπό εξαφάνιση χελώνας καρέττα
χρόνια το νησί έχει να προσφέρει στον επισκέπτη μοντέρνες υποδομές, αλλά 

ρεί την παλιά παραδοσιακή όψη του με τις ταβέρνες στην 
ακρογιαλιά και τα παραδοσιακά χωριουδάκια. 
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Σεπτεμβρίου 2021
MediteranianOrganization

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

αρχοι ή οι αντιδήμαρχοι των πόλεων που 
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή. 

είναι ένα από τα νησιά των Επτανήσων. Γνωστή διεθνώς και 
του Λεβάντε Άνθος της Ανατολής). Το σχήμα της 

Ζακύνθου είναι ακανόνιστο τριγωνικό με το μεν βορειότερο άκρο του νησιού να 
νοτιοανατολικό να σχηματίζεται 

ο κόλπος του Λαγανά μεταξύ των δύο ακρωτηρίων. Ο κόλπος
μαγευτική παραλία του, έχει ανακηρυχθεί από το 1999 Εθνικό Πάρκο καθώς είναι 
τόπος ωοτοκίας της υπό εξαφάνιση χελώνας καρέττα-καρέττα. Τα τελευταία 
χρόνια το νησί έχει να προσφέρει στον επισκέπτη μοντέρνες υποδομές, αλλά 

ρεί την παλιά παραδοσιακή όψη του με τις ταβέρνες στην 
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συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό 
πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης, από 

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

είναι ένα από τα νησιά των Επτανήσων. Γνωστή διεθνώς και 
του Λεβάντε Άνθος της Ανατολής). Το σχήμα της 

Ζακύνθου είναι ακανόνιστο τριγωνικό με το μεν βορειότερο άκρο του νησιού να 
νοτιοανατολικό να σχηματίζεται 

ο κόλπος του Λαγανά μεταξύ των δύο ακρωτηρίων. Ο κόλπος του Λαγανά, με τη 
μαγευτική παραλία του, έχει ανακηρυχθεί από το 1999 Εθνικό Πάρκο καθώς είναι 

καρέττα. Τα τελευταία 
χρόνια το νησί έχει να προσφέρει στον επισκέπτη μοντέρνες υποδομές, αλλά 

ρεί την παλιά παραδοσιακή όψη του με τις ταβέρνες στην 
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συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό 
πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης, από 

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

είναι ένα από τα νησιά των Επτανήσων. Γνωστή διεθνώς και 
του Λεβάντε Άνθος της Ανατολής). Το σχήμα της 

Ζακύνθου είναι ακανόνιστο τριγωνικό με το μεν βορειότερο άκρο του νησιού να 
νοτιοανατολικό να σχηματίζεται 

του Λαγανά, με τη 
μαγευτική παραλία του, έχει ανακηρυχθεί από το 1999 Εθνικό Πάρκο καθώς είναι 

καρέττα. Τα τελευταία 
χρόνια το νησί έχει να προσφέρει στον επισκέπτη μοντέρνες υποδομές, αλλά 

ρεί την παλιά παραδοσιακή όψη του με τις ταβέρνες στην 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, 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 

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

είναι ένα από τα νησιά των Επτανήσων. Γνωστή διεθνώς και 
του Λεβάντε Άνθος της Ανατολής). Το σχήμα της 

Ζακύνθου είναι ακανόνιστο τριγωνικό με το μεν βορειότερο άκρο του νησιού να 
νοτιοανατολικό να σχηματίζεται 

του Λαγανά, με τη 
μαγευτική παραλία του, έχει ανακηρυχθεί από το 1999 Εθνικό Πάρκο καθώς είναι 

καρέττα. Τα τελευταία 
χρόνια το νησί έχει να προσφέρει στον επισκέπτη μοντέρνες υποδομές, αλλά 

ρεί την παλιά παραδοσιακή όψη του με τις ταβέρνες στην 

 



                    
                                                 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1η μέρα – 23/09Άφιξη στη Ζάκυνθο. Διαμονή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα – 24/09Πρωινό. Συνέντευξη τύπου. Ελεύθερος χρόνος για επίσκεψη των 
παραλιών Ναυάγιο, Κέρι, Αγ. Νικόλαος, Κρυονέρι, Μακρύς Γιαλός, Ζιγιά. 
Προαιρετική βραδινή έξόδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα – 25.09Πρωινό.Συνέντευξη τύπου. Προαιρετική ξενάγηση στην Ζάκυνθο 
(Βυζαντινό μουσείο, Βενετικό κάστρο, Ναυτικό μουσείο).Τελετή έναρξης του 
φεστιβάλ. Παραστάσεις των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. 
Διανυκτέρευση.  
4η μέρα – 26/09Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος. Παραστάσεις των ομάδων. Τελετή 
λήξης του φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.  
5η μέρα – 27/09Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για την παραλία ή προαιρετική 
κρουαζιέρα. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
6η μέρα–28/09Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.  
 
*Trip to Zakynthos – Travel guide https://youtu.be/xNTGieXhvMA 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 7 / ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 
Hotel ***                                  139 ευρώ / Επιπλέον μέρα 28 ευρώ  
Hotel **                                    119 ευρώ / Επιπλέον μέρα 24 ευρώ  
Apartments109 ευρώ / Επιπλέον μέρα 22 ευρώ  
 

*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 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  
 Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα 
δωμάτια με ημιδιατροφή  (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 όλα τα έξοδα που δεν καλύπτονται από το φεστιβάλ. 
 
 
 



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ  
•Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο 

-OW απλή διαδρομή -λεωφορείο μέχρι 30 άτομα - 100 €  
-OW απλή διαδρομή -λεωφορείο μέχρι 50 άτομα - 120 €  
•Εισιτήρια για όλες τις εκδρομές, περιηγήσεις και αξιοθέατα 
• Ferry Kyllini - Ζάκυνθος - Kyllini OW (απλή διαδρομή) 8 € ανά άτομο 
• Βυζαντινό μουσείο -3 €, εισιτήριο 
• Μουσείο Σολωμού - € 4, εισιτήριο 
• Ελληνική βραδιά στο εστιατόριο για δείπνο και ένα ποτό - 15€  
• Κρουαζιέρα 15 € ανά άτομο (μεσημεριανό γεύμα και πάρτι) 

    Κλάμπ 6 €  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

- Eπιπλέον χρέωση για δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/ημέρα 5 ευρώ. 

-Eπιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο ανα μέρα: 
 

Hotel *** 17 ευρώ 

Hotel ** 14 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. 

 
 

 
 
 

 


