
          

                                        

 

                                                

                                                 MOONLIGHT ΔΚΓΗΛΩΣΔΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

                                                      οργανώσει την 

                                 Γιεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ  

                                  “ MOONLIGHT in Βενετία” 

  

                                                    01–  04. 05.  2019. 

 

                                                       Βενετία Ιταλία 

 

 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moonlight Events κε ζπλεξγαζία κε ηα ηνπηθά αλζάκπι, ηνπο ηνπηθνχο ζπιιφγνπο, κε ην Γήκν ησλ πφιεσλ Μπξαηηζιάβα θαη Βηέλλε, θαη κε 
ηηο ηνπξηζηηθέο νξγαλψζεηο, νξγαλψλεη ην δηεζλέο θεζηηβάι ζηε Μπξαηηζιαβα- Βηέλλε. Όια ηα θνιθινξηθά ζπγθξνηήκαηα είλαη ειεχζεξα 
λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο, ρσξίο φξην ειηθίαο ή φξην ζπκκεηερφλησλ. 



MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION 
 

Δπηθνηλσλία:  
internationalfolkfestivals@gmail.com 

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

Τιμή κατ΄ άτομο 

99 € 
Ξενοδοχείο 3* 

VENICE 

Η Βενετύα εύναι μια πόλη που δεν μοιϊζει με καμύα ϊλλη. Αντιπροςωπεύει το 
αςτικό τοπύο τόςο πολυτελϋσ ότι μπορεύ να εύναι επαχθϋσ. Φαύνεται ότι με 
το κϊθε βόμα που παύρνετε, μπαύνετε ςε ϋνα τοπύο το οπούο μπορεύτε να 
θαυμϊςετε. Η πολυτϋλεια και η φανταςύα τησ Βενετύασ δεν φαύνονται μόνο 
ςτην αρχιτεκτονικό τησ, ό ςτο γεγονόσ ότι η Βενετύα εύναι χτιςμϋνη πϊνω 
ςτο νερό, αλλϊ και ςτο γεγονόσ ότι η πόλη χτύςτηκε πριν από 1.000 χρόνια 
από τουσ ανθρώπουσ που τόλμηςαν να αψηφόςουν τη θϊλαςςα, χτύζοντασ 
ϋτςι τα απύςτευτα παλϊτια τουσ και τισ εκκληςύεσ ςε ςτρώματα λϊςπησ ςε 
βαλτώδη λιμνοθϊλαςςα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 

 

Φεζηιβάλ Πρόγραμμα                                                               
1η μέρα 01.05. 
 
14:00 Άθημε ζηε Βελεηία, ζε επηιεγκέλα 
θαηαιχκαηα. Διεχζεξνο ρξφλνο γηα αηνκηθέο 
δξαοηεξηφηεηεο. 
18:00 Γείπλν. 
 Διεχζεξνο ρξφλνο γηα αηνκηθέο 
δξαοηεξηφηεηεο. Γηαλπθηέξεπζε. 
  
2η μέρα 02.05. 
 
07:30 Πξσηλφ. 
10:00 Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηνπο 
δηνξγαλσηέο, κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο, κε ηα 
ηνπηθά αλζάκπι, θαζψο θαη κε ηηο ηνπηθέο  
αξρέο.  
12:00 Πξναηξεηηθφ επίζθεςε ηεο Βελεηίαο. 
17:00 Γείπλν. 
18:30 Σπλάληεζε ησλ ζπγθξνηεκάησλ. Η 
ενξηαζηηθή παξέιαζε. Σπλτληεοε ησλ οπγθξνηεκτησλ. Η ενξηαοηηθφ παξυιαοε. 
19:00 Η ηειεηή έλαξμεο ηνπ θεζηηβάι. Οη 
παξαζηάζεηο ησλ ζπγθξνηεκάηκσλ (Τν 
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ θεζηηβάι θαη ε 
ζεηξά κε ηελ νπνία ζα γίλνπλ νη παξαζηάοεηο 
ζα παξαδνζεί ζηα ζπγθξνηήκαηα θαηά ηελ 
άθημή ηνπο) 
Πξναηξεηηθή βφιηα ζην θιάκπ/ εζηηαηφξην κε 
δσληαλή κνπζηθή. 
 
3η μέρα 03.05. 
 
07:30 Πξσηλφ. Πξσηλφ 
11:00 Πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηε Βελεηία, 
επήζθεςε ηνπ λεζηνχ Μνπξτλν, Lido di Jesolo 
θαη Βεξφλα, αμηνζέαηα. 
17:00 Γείπλν. 
19:30 Οη παξαζηάζεηο ησλ ζπγθξνηεκάησλ. Η 
ηειεηή ιήμεο, ε απνλνκή πηπρίσλ, ε 
αληαιιαγή 
δψξσλ κεηαμχ ησλ ζπγθξνηεκάησλ θαη 
δηνξγαλσηψλ. Τέινο ηνπ Φεοηηβάι. 
Απνραηξεηηζηήξην δείπλν ζην εζηηαηφξην κε 
δσληαλή κνπζηθή (Πξναηξεηηθφ) 
 
4η μέρα 04.05. 
 
07:30 Πξσηλφ.  
12:00 Αλαρσξήζεηο ησλ ζπγθξνηεκάησλ. 
Τέινο ππεξεζηψλ. 
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MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION 
 

Δπεζλεισιία:  
internationalfolkfestivals@gmail.com 

 
http://moonlightevents.org/ 

+38165-504-36-23 

 

Η ηιμή περιλαμβάνει: 

Η δηακνλή ζην μελνδνρείν (εκηδηαηξνθή- πξσηλφ θαη βξαδηλφ)  
Η ζπκκεηνρή ηνπ θεζηηβάι 
Πηπρία, αλακλεζηηθά, θσηνγξαθίεο, DVD 
 

Η ηιμή δεν περιλαμβάνει: 
Αηνκηθέο εθδξνκέο, βφιηεο ζηελ πφιε, λπρηεξηλή δψε, ηαμηδησηηθή αζθάιηζε, ρψξνπο 
ζηάζκεπζεο γηα ιεσθνξεία (φπνπ είλαη απαξαίηεην), 
ακνηβή γηα ηνπο αιινδαπνχο ππεθφνπο (φπνπ απαηηείηαη, γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ειηθηίαο άλσ ησλ 14 εηψλ, κε εμαίξεζε ηνπο νδεγνχο θαη μελαγνχο) 
Τα πξνζσπηθά έμνδα ησλ ζπκκεηερφλησλ 
 

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