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Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ 
BΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΣΕΡΒΙΑ 

12-15 Νοεμβρίου 2022
Το Παραδοσιακό-Πολιτιστικό φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian 

Organization,σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού της Σερβίας, την Πρεσβεία 
της Ελλάδος στο Βελιγράδι, το Δήμο Τσουκάριτσα, το Εμπορικό Επιμελητήριο 
Βελιγραδίου, τοπικά σύνολα κτλ. Το Παραδοσιακό-Πολιτιστικό 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. 
Στο Παραδοσιακό-Πολιτιστικό φεστιβάλ , οι εκθέτες θα 
μπορούν να παρουσιάσουν, να προωθήσουν και να 
πουλήσουν εθνικά προϊόντα όπως: αναμνηστικά, 
κεραμικά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ρούχα, 
παραδοσιακές φορεσιές, φαγητά, ποτά, προϊόντα από 
γυαλί, ασήμι, χαλκό, χρυσό κτλ. 
Θα παρουσιαστούν φυσικά και βιολογικά προϊόντα 
όπως: καλλυντικά και αρώματα, φάρμακα, βιταμίνες και ανόργανα άλατα, 
κονσερβοποιημένα φρούτα και λαχανικά, φυτικά προϊόντα κτλ. Στα περίπτερα του 
Παραδοσιακού-Πολιτιστικού φεστιβάλ οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν 
βιολογικά προϊόντα, 100% φυσικά και υγιεινά τρόφιμα όπως φρούτα, λαχανικά, 
χυμούς, γαλακτοκομικά προϊόντα, ελαιόλαδο κτλ. 
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Η Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα είναι ένας συνδιασμός γεύσεων και οσμών που 
δημιουργήθηκε από την επιρροή διαφόρων λαών που πέρασαν και έζησαν σε αυτές τις 
περιοχές. Οι σπεσιαλιτέ που θα δοκιμάσετε είναι: Ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, 
μελιτζανοσαλάτα, μαρίδες τηγανιτές, λουκάνικο χωριάτικο, αγκινάρες, 
ντοματοκεφτέδες, χταπόδι στη σχάρα, γαριδομακαρονάδα, μπαρμπούνια, αρνάκι 
φούρνου με πατάτες, στιφάδο, γλυκά του κουταλιού κτλ. 
Στόχος του Παραδοσιακού-Πολιτιστικού φεστιβάλ είναι να διατηρήσει και να διαδώσει 
την εγχώρια και διεθνή κουζίνα. Επίσης συμβάλλει στην ένωση διαφόρων πολιτισμών 
και παραδόσεων. 

 
Βελιγράδι –είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, με περίπου 2 
εκατομμύρια κατοίκους. Είναι η μοναδική πόλη του κόσμου που βρίσκεται στη 
συμβολή των δύο ποταμών, του Δούναβη και του Σάβα, για αυτό το λόγο έχει πλούσια 
ιστορία η οποία ξεκινάει με το φρούριο του Καλεμέγκνταν. Επίσης, φημίζεται για το 
μεγαλύτερο ορθόδοξο ναό της Ευρώπης, τον Άγιο Σάβα. Το Βελιγράδι είναι γνωστό 
για τη νυχτερινή του ζωή, τη νόστιμη κουζίνα του και τους φιλόξενους ανθρώπους 
του. 

 

1. μέρα – 12/11 Άφιξη στο Βελιγράδι. Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση. 
2. μέρα – 13/11 Πρωινό. Περιήγηση στην πόλη (φρούριο Kαλεμέγνκταν, Tργκ 
Ρεπούμπλικε, οδός Kνέζ Mιχαήλοβα, ναός Αγίου Σάββα ...). Ελεύθερος χρόνος. Τελετή 
έναρξης του φεστιβάλ. Παράσταση των ομάδων. Δείπνο. Δυνατότητα οργανωμένης 
εξόδου. Διανυκτέρευση. 
3.μέρα – 14/11 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος. Παράσταση των ομάδων. Τελετή λήξης 
του φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική έξοδος σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο με 
ζωντανή μουσική. Διανυκτέρευση. 
4.μέρα – 15/11 Πρωινό. Check-out και αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών. 

*Trip to Belgrade– Travel guide : www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo 
 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 

Hotel Theater **** 
 

www.hoteltheaterbelgrade.com 
119€ 

επιπλέον μέρα: 40€ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo
http://www.hoteltheaterbelgrade.com/


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Hotel Srbija *** 
 

www.hotelsrbija.com 
119€ 

επιπλέον μέρα: 40€ 

Hotel Elegace *** 
 

www.hotelelegance.rs 99€ 
επιπλέον μέρα: 33€ 

Hotel Balašević *** 
 

www.centarbalasevic.rs 99€ 
επιπλέον μέρα: 33€ 

Hotel Panorama *** 
 

www.vilapanorama.rs 99€ 
επιπλέον μέρα: 33€ 

Hotel N *** 
 

www.hotel-n.rs 99€ 
επιπλέον μέρα: 33€ 

Hostel/Dorm 
  79€ 

επιπλέον μέρα: 26€ 
*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 

 
 

 Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα 
δωμάτια με ημιδιατροφή (πρωινό + δείπνο) 

 Συμμετοχή στο φεστιβάλ 
 Σύνοδος κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ 
 Διπλώματα, πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο 

 
 

 Προαιρετικές εκδρομές 
 Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ 

 

 

 Περιήγηση της πόλης με λεωφορείο:έως 30 άτομα-180 €, έως 50 άτομα - 200 € 
 Περιήγηση της πόλης ανά άτομο - 8 € 
 Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο: 

OW(απλή διαδρομή) λεωφορείο, έως 30 άτομα - 180 € 
OW(απλή διαδρομή) λεωφορείο, έως 50 άτομα - 200 € 

 Δείπνο σε ένα εστιατόριο με ζωντανή μουσική και ένα ποτό: Εστιατόριο 
"Cukaricki san" -12 € 

 Εστιατόριο "Skadarlija" - 18 € 
 Club - 5 € 
 Κρουαζιέρα - 5 € 
 Ζωολογικός κήπος – 3,5 € 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ: 

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

http://www.hotelsrbija.com/
http://www.hotelelegance.rs/
http://www.centarbalasevic.rs/
http://www.vilapanorama.rs/
http://www.hotel-n.rs/


 Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 5 € ανά άτομο/μέρα. 
 Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα: 

 
 

Hotel Theater / Hotel Srbija 24 ευρώ 

Hotel Elegace / Hotel Balašević / Hotel 
Panorama / Hotel N 

20 ευρώ 

Hostel/Dorm 16 ευρώ 
 

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
παραστάσεων, την εκτέλεση τωνεκδρομών και των επιμέρους στοιχείων από το πρόγραμμα, 

λόγω αντικειμενικών συνθηκών. 
 
 
 

 
MEDITERANIAN ORGANIZATION 

www.mediteranian-folklore-festivals.org 
mediteranian.organization@gmail.com 

KostasLeivadiotis: Viber: +381628754729, +381694444505, 
+306992774284, +381114231251 
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