
 

          

                                        

 

 

 

 

 

   

                                       

 

 

 

 

 

 

 
 Moonlight Events με συνεργασία με τα τοπικά ανσάμπλ, τους τοπικούς συλλόγους, με το Δήμο της πόλης Ρίμινι, και 

με τις τουριστικές οργανώσεις, οργανώνει το διεθνές φεστιβάλ στο Ρίμινι. Όλα τα φολκλορικά συγκροτήματα είναι 

ελεύθερα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, χωρίς όριο ηλικίας ή όριο συμμετεχόντων. 



MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION 
 

Επικοινωνία:  

internationalfolkfestivals@gmail.com 

+38165-504-36-23 

 

http://moonlightevents.org/ 

 

Τιμή κατ΄ άτομο 

159 € 
Ξενοδοχείο 3* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Φεστιβάλ Πρόγραμμα                               
1η μέρα 03.08. 

14:00 Άφιξη στο Ρίμινι, σε επιλεγμένα 

καταλύματα. Προαιρετικός χρόνος για 

ατομικές δραστηριότητες. Η 

συνάντηση με τους διοργανωτές. 

 19:00 Δείπνο. Προαιρετικές βόλτες στα τοπικά καφενεία. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα 04.08. 

07:30 Πρωινό. 

10:00 Ενημερωτική συνάντηση με τους 

διοργανωτές, με άλλους συμμετέχοντες, με τα 

τοπικά ανσάμπλ, καθώς και με τις τοπικές 

αρχές. 

11:00 Προαιρετικός χρόνος για παραλία. 

17:30 Δείπνο. 

18:30 Συνάντηση των συγκροτημάτων. Η 

εορταστική παρέλαση. 

19:30 Η τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Οι 

παραστάσεις των συγκροτημάτμων (Το 

αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ και η 

σειρά με την οποία θα γίνουν οι παραστάσεις 

θα παραδοθεί στα συγκροτήματα κατά την 

άφιξή τους). 

3η μέρα 05.08. 

07:30 Πρωινό. 

10:00 Χρόνος για αξιοθέατα, βόλτες, 

προσωπικές δραστηριότητες, 

κοινωνικοποίηση. Φρόνος για αξιοθέατα, βόλτες, προσωπικές δραστηριότητες, κοινωνικοποίηση ... 

17:30 Δείπνο. 

 19:00 Οι παραστάσεις των συγκροτημάτων. Η 

τελετή λήξης, η απονομή πτυχίων, η ανταλλαγή 

δώρων μεταξύ 

των συγκροτημάτων και διοργανωτών. Τέλος 

του Φεστιβάλ.  

22:00 Προαιρετική βόλτα στο κλάμπ. 

Διανυκτέρευση. 

4η μέρα 06.08. 

07:30 Πρωινό. 

10:00 Προαιρετική ξενάγηση του Αγίου 

Μαρίνου, Ravenna (Mirabilandia πάρκο, κλπ.)  

19:00 Δείπνο. 

Ελεύθερος χρόνος για ατομικές 

δραστηριότητες. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα 07.08. 

07:30 Πρωινό. 

10:00 Προαιρετική ξενάγηση των ιστορικών 

κτιρίων. Ελεύθερος χρόνος για παραλία, 

κοινωνικοποίηση με τις ομάδες και τους 

διοργανωτές, ατομικές δραστηριότητες.  
17:00 Δείπνο  

21:00 Αποχαιρεστήριο πάρτι στην παραλία/ 

εστιατόριο με ζωντανή μουσική (Προαιρετικό) 

 

6η μέρα 08.08. 

07:30 Πρωινό 

12:00 Αναχωρήσεις των συγκροτημάτων. Τέλος 

υπηρεσιών. Αναχωρήσεις των συγκροτημάτων. Σέλος υπηρεσιών. 
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Η τιμή περιλαμβάνει: 

Διαμονή στο ξενοδοχείο (ημιδιατροφή- πρωινό και βραδινό) υμμετοχή στο φεστιβάλ 

Πτυχία, αναμνηστικά, φωτογραφίες, DVD Kοινωνικοποίηση κατά τη διάρκεια του 

φεστιβάλ 

 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει: 
Ατομικές εκδρομές, βόλτες στην πόλη, νυχτερινή ζωή Σαξιδιωτική ασφάλιση, χώρους 

στάθμευσης για λεωφορεία (όπου είναι απαραίτητο), αμοιβή για τους αλλοδαπούς 

υπηκόους (όπου απαιτείται, για τους συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 14 ετών, με 

εξαίρεση τους οδηγούς και ξεναγούς) 

Σα προσωπικά έξοδα των συμμετεχόντων 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ: 
Επιβάρυνση για παράταση της διαμονής: 30€ ανά άτομο στο ξενοδοχείο 3***  

Επιβάρυνση δικλίνου δωματίου: 5€ ανά μέρα/ άτομο 

 Επιβάρυνση μονοκλίνου δωματίου: 17€ ανά μέρα/ άτομο 
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