
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  MOONLIGHT ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

         

                                                  οργανώσει την 

                                     Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ                                                                                                

                      “ MOONLIGHT IN Κωνσταντινούπολη” 

                                  21 – 25.  Αφγουστος  2019. 

                                                                            

Moonlight Event Organization με ςυνεργαςία με τα τοπικά ανςάμπλ, τουσ τοπικοφσ ςυλλόγουσ, με το Διμο τθσ πόλθσ Μπεςίκτασ 

(Κωνςταντινοφπολθ), και με τισ τουριςτικζσ οργανϊςεισ, οργανϊνει το διεκνζσ φεςτιβάλ ςτθ Κωνςταντινοφπολθ. Όλα τα 

φολκλορικά ςυγκροτιματα είναι ελεφκερα να υποβάλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ, χωρίσ όριο θλικίασ ι όριο ςυμμετεχόντων. 

 



MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION 
 

Επηθνηλσλία:  
internationalfolkfestivals@gmail.com 

+38165-504-36-23 
http://moonlightevents.org/ 

Τιμή κατ΄ άτομο  

129 € 
Ξενοδοχείο 

3* 

Φεζηιβάλ Πρόγραμμα 
                                
1η μέρα 21.08 
 
14:00 Άθημε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζε 
επηιεγκέλα θαηαιύκαηα. Πξναηξεηηθόο ρξόλνο 
γηα αηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 
19:00 Δείπλν. 
Δηαλπθηέξεπζε. 
2η μέρα 22.08. 
07:30 Πξσηλό. 
10:00 Σπλέληεπμε ηύπνπ / Σπλάληεζε κε ηα 
ηνπηθά ζύλνια θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο. 
Ειεύζεξνο ρξόλνο γηα ηηο κεκνλσκέλεο 
δξαζηεξηόηεηεο. 
17:30 Δείπλν. 
18:30 Σπλάληεζε ησλ ζπγθξνηεκάησλ.  
19:00 Η ηειεηή έλαξμεο ηνπ θεζηηβάι. Οη 
παξαζηάζεηο ησλ ζπγθξνηεκάησλ 
(Τν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ θεζηηβάι θαη ε 
ζεηξά ησλ εκθαλίζεσλ ζα ππνβιεζνύλ ζηηο 
νκάδεο θαηά ηελ άθημή ηνπο). Η ηειεηή ιήμεο 
ηνπ θεζηηβάι, ε πιαηεία θαη ην βξαβείν, ε 
αληαιιαγή ησλ δώξσλ κεηαμύ ησλ νκάδσλ θαη 
ησλ δηνξγαλσηώλ). 
Δηαλπθηέξεπζε. 
3η μέρα 23.08. 
07:30 Πξσηλό. 
10:00 Οξκεηηθή εθδξνκή, αμηνζέαηα ηεο πόιεο 
, επίζθεςε ζην Μεγάιν Παδάξη, Χακάκ, Μπιε 
Τδακί, Kum Kapi, κνπζεία. 
21:30 Πξναηξεηηθή βξαδηλή έμνδνο, δείπλν 
αληίν ζην εζηηαηόξην κε δσληαλή κνπζηθή 
(Πξναηξεηηθό). 
Δηαλπθηέξεπζε. 
4η μέρα  24.08. 
07:30 Πξσηλό 
Πξναηξεηηθόο ρξόλνο γηα παξαιία, πξναηξεηηθή 
εθδξνκή κε πινίν, ζαιάζζηα ζπνξ..  
18:00 Δείπλν 
21:30 Απνραηξεηηζηήξην πάξηπ 
 
07:30 Πξσηλό. 
12:00 Αλαρσξήζεηο ησλ ζπγθξνηεκάησλ. 
Τέινο ππεξεζηώλ. 

 

Η Κωνσταντινοφπολη  

είναι μια από τισ πραγματικζσ μεγάλεσ ρομαντικζσ πόλεισ που διαςχίηουν τον Βόςπορο με τον ορίηοντα ο οποίοσ είναι γεμάτοσ 

κόλουσ και μιναρζδεσ. Σε αυτι τθν πόλθ, μπορείτε να παγιδεφςετε τουσ δρόμουσ όπου οι ςταυροφόροι και οι γενίτςαροι 

κάποτε περάςτθκαν να καυμάςουν τα τηαμιά, να δουν το χαρζμι του ςουλτανοφ και το 

κυνιγι για ευκαιρίεσ ςτο Μεγάλο Παηάρι . Δίπλα ςτθν Παλιά Κωνςταντινοφπολθ κα βρείτε 

μπαρ και κλαμπ ιςχίου, φανταχτερά ςτελζχθ, εμπορικά κζντρα και πολυτελι κουηίνα. Η 

Κωνςταντινοφπολθ ζχει αρχιτεκτονικι, τζχνθ, κρθςκεία, ψϊνια περιςςότερο από αρκετό, 

ςε τιμζσ που είναι αναμεταξφ από τισ χαμθλότερεσ ςτθν Ευρϊπθ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5η μέρα  25.08. 
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MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION 
 

Contact:  
internationalfolkfestivals@gmail.com 

 
http://moonlightevents.org/ 

+38165-504-36-23 

 
                                                                                                                                                                                            
Η ηιμή περιλαμβάνει: 
 
Η δηακνλή ζην μελνδνρείν (εκηδηαηξνθή- πξσηλό θαη βξαδηλό)  
Η ζπκκεηνρή ζην θεζηηβάι  
Πηπρία, αλακλεζηηθά, θσηνγξαθίεο, DVD, πλνδεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι 
Σύληξνθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι 
 

Η ηιμή δεν περιλαμβάνει: 
 
Πξναηξεηηθέο εθδξνκέο, λπρηεξηλέο εμνξκήζεηο, πάξηη, αμηνζέαηα, ζηάζκεπζε κε 
ιεσθνξείν (όπνπ απαηηείηαη), θόξνο πόιεο μέλσλ (όπνπ απαηηείηαη, γηα ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο άλσ ησλ 14 εηώλ Y.O. 
Αζθάιηζε γηα επηβάηεο. Άιια αηνκηθά έμνδα ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

 
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ: 
 

 Επιβάρυνςη για παράταςη τησ διαμονήσ: 30€ ανά μέρα/άτομο ςτο 
ξενοδοχείο 3*** 
 Επιβάρυνςη δικλίνου δωματίου: 5€ ανά μέρα 
 Επιβάρυνςη μονοκλίνου δωματίου:  15€ ανά μέρα/ άτομο. 
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