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Moonlight Events με συνεργασία με τα τοπικά ανσάμπλ, 

τους τοπικούς συλλόγους, με το Δήμο των πόλεων 

Μπρατισλάβα και Βιέννη, και με τις τουριστικές 

οργανώσεις, οργανώνει το διεθνές φεστιβάλ στη 

Μπρατισλαβα- Βιέννη. Όλα τα φολκλορικά συγκροτήματα 

είναι ελεύθερα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, χωρίς 

όριο ηλικίας ή όριο συμμετεχόντων. 



 
Μπρατιςλάβα 
Εύναι η πρωτεϑουςα τησ λοβακύασ, πολιτικϐ, 
πολιτιςτικϐ και οικονομικϐ κϋντρο. Η Μπρατιςλϊβα 
προςφϋρει μοναδικό θϋα ςτην κεντρικό ευρωπαώκό 
ιςτορύα, την αρχιτεκτονικό και τον πολιτιςμϐ. Η 
πρωτεϑουςα τησ λοβακύασ εύναι περύπου 60 
χιλιϐμετρα βορειοανατολικϊ απϐ τη Βιϋννη και 
βρύςκεται ςε μικρό απϐςταςη και απϐ την Ουγγαρύα 
και την Σςεχικό Δημοκρατύα. Έχει μια ϐμορφη 

τοποθεςύα ςτισ ϐχθεσ του Δοϑναβη και εύναι ςτα ςϑνορα με τα Καρπϊθια, τα 
οπούα περιβϊλλονται απϐ πλοϑςια αμπϋλια. 
Πρϐςφατα, η πϐλη ϋχει περϊςει απϐ ςημαντικϋσ αναςυγκροτόςεισ και 
πϋραςε απϐ μια τερϊςτια πολιτιςτικό αφϑπνιςη κϊνoντασ μια καταπληκτικό 
επιςτροφό και ϋγινε το αγαπημϋνο μϋροσ για διακοπϋσ. Οι τουρύςτεσ 
απολαμβϊνουν το γοητευτικϐ ςτυλ μπαρϐκ, τουσ γοτθικοϑσ θηςαυροϑσ, 
καθώσ και τα μοντϋρνα και κομψϊ εςτιατϐρια. Η πϐλη προςφϋρει μια μεγϊλη 
ποικιλύα και εύναι καταπληκτικϐσ προοριςμϐσ για διακοπϋσ. Η πϐλη διαθϋτει 
πολλϋσ καφετϋριεσ και νυχτερινϊ κλϊμπ. 
 

Βιέννη  
Μύα απϐ τισ μεγαλϑτερεσ πϐλεισ τησ Ευρώπησ, η Βιϋννη εύναι για αιώνεσ η βϊςη των 
Αψβοϑργων κανϐνων τησ Αυςτρο-Ουγγρικόσ Αυτοκρατορύασ. Η αυτοκρατορύα ϋχει 
εξαφανιςτεύ ανεπιςτρεπτύ, αλλϊ πολλϋσ υπενθυμύςεισ τησ αυτοκρατορύασ εύναι ακϐμα εκεύ 
και διατηροϑνται προςεκτικϊ ςϑμφωνα με την παρϊδοςη εκεύνουσ που τουσ αρϋςει η 

Βιϋννη. Όταν πρϐκειται για την τϋχνη, τη δϐξα του 
παρελθϐντοσ κατϋχει μια ιδιαύτερη θϋςη τησ αιώνιασ 
αντοχόσ, χϊρη ςτην πολιτιςτικό κληρονομιϊ που 
δημιουργόθηκε απϐ πολλοϑσ καλλιτϋχνεσ-ιδιοφυϏεσ του 
Μϐτςαρτ, Μπετϐβεν, οϑμπερτ, ο τρϊουσ, και ο Gustav 
Klimt. Οι επιςκϋπτεσ θα απολαϑςουν μια πϐλη που εύναι 
γεμϊτη απϐ ιδιαύτερεσ και μοναδικϋσ εμπειρύεσ. Σο μϋγεθοσ 
με το οπούο αφθονεύ η Βιϋννη ωσ πϐλη τησ αρχιτεκτονικόσ, 
δύνει ςτην πϐλη μια ειδικό ςφραγύδα και εύναι πολϑ 

ανταγωνιςτικό με τισ μεγϊλεσ πϐλεισ τησ Ευρώπησ, ϐπωσ το Λονδύνο, το Παρύςι, τη Ρώμη .. 



 

 

 
 
 
1η μέρα 08.09. 
14:00  Άφιξη ςτη Μπρατιςλϊβα και ςε επιλεγμϋνα καταλϑματα.  
Προαιρετικϐσ χρϐνοσ για ατομικϋσ δραςτηριϐτητεσ. 
19:00   Δεύπνο. 
22:30   Προαιρετικϋσ εκδρομϋσ ςτη Μπρατιςλϊβα. 

Διανυκτϋρευςη.  
2η μέρα 09.09. 
07:30  Πρωινϐ 
10:00  υνϋντευξη Σϑπου/ ςυνϊντηςη με τα τοπικϊ ανςϊμπλ, με ϊλλουσ 
ςυμμετϋχοντεσ, καθώσ και με τισ τοπικϋσ αρχϋσ. 
12:00  Προαιρετικϋσ βϐλτεσ ςτη Μπρατιςλϊβα. 
17:00  Δεύπνο. 
18:30  υγκϋντρωςη των ςυγκροτημϊτων. Επύςημη παρϋλαςη. 
19:30  Σελετό ϋναρξησ του φεςτιβϊλ. 
             Οι παραςτϊςεισ των ςυγκροτημϊτων. 

(Σο αναλυτικϐ πρϐγραμμα του φεςτιβϊλ και η ςειρϊ με την οπούα θα γύνουν 
οι παραςτϊςεισ θα παραδοθεύ ςτα ςυγκροτόματα κατϊ την ϊφιξό τουσ) 
22:30  Προαιρετικό βϐλτα ςτο κλϊμπ/ εςτιατϐριο με ζωντανό μουςικό. 
3η μέρα 10.09  
07:30  Πρωινϐ 
11:00  Προαιρετικό βϐλτα ςτη Βιϋννη. 
17:00  Δεύπνο 
19:30  Οι παραςτϊςεισ των ςυγκροτημϊτων. Η τελετό λόξησ, η απονομό πτυχύων, η 
ανταλλαγό δώρων μεταξϑ των ςυγκροτημϊτων και διοργανωτών. Σϋλοσ του 
Φεςτιβϊλ  
22:30  Αποχαιρετιςτόριο πϊρτυ/ δεύπνο ςτο εςτιατϐριο με ζωντανό μουςικό 
(Προαιρετικϐ) 

 



4η μέρα 11.09. 
07:30  Πρωινϐ 
12:00  Αναχωρόςεισ των ςυγκροτημϊτων. Σϋλοσ υπηρεςιών. 

 

 
 
Η τιμή περιλαμβάνει:  
Η διαμονό ςτο ξενοδοχεύο (ημιδιατροφό- πρωινϐ και βραδινϐ) 
Η ςυμμετοχό ςτο φεςτιβϊλ 
Πτυχύα, αναμνηςτικϊ, φωτογραφύεσ, DVD 

 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει: 
Οι ατομικϋσ εκδρομϋσ, βϐλτεσ ςτην πϐλη, νυχτερινό ζωό, πϊρτι 
Σαξιδιωτικό αςφϊλιςη 
Σα προςωπικϊ ϋξοδα των ςυμμετεχϐντων 
Προςαϑξηςη για παρϊταςη τησ διαμονόσ: 30€ ανϊ μϋρα/ ϊτομο ςτο ξενοδοχεύο 3*** 
Προςαϑξηςη για δύκλινο δωμϊτιο: 5€ ανϊ μϋρα/ ϊτομο  
Προςαϑξηςη για μονϐκλινο δωμϊτιο: 15€ ανϊ μϋρα/ ϊτομο  

 

          
 Επικοινωνύα: internationalfolkfestivals@gmail.com 

                                                  +38165-504-36-23 


