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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ SARIMSAKLI 2011 20-25/9/11 
 
1η Ημέρα -Δευτέρα βράδυ 19/9/11- Τρίτη 20/9/11 
-Το βράδυ της Δευτέρας στις 12.00 αναχώρηση από Σέρρες με προορισμό το τελωνείο των 
Κήπων. Διέλευση μέσω Κεσσάνης, Καλλίπολης, Μάδυτου,  επιβίβαση στο πλοίο για να 
περάσουμε απέναντι στο CHANAKKALE (Δαρδανέλια). 'Αφιξη αργά το μεσημέρι στο 
Sarimsakli τουριστικό θέρετρο στο Αϊβαλί, όπου διεξάγεται το φεστιβάλ με διοργανωτή τον 
Δήμο Sarimsakli. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Ξεκούραση. 
-7-8 μ.μ. Δείπνο 
-8.30 μ.μ. Συνάντηση των υπευθύνων των γρουπ για λεπτομέρειες διεξαγωγής του 
                φεστιβαλ.  
-9-10 μ.μ. Χορός της κοιλίας- Μάθημα 1ο.(για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν 
                 σε διαγωνισμό “χορού της κοιλίας”, θα υπάρχει διαγωνισμός του χορού 
                 σόλο, ζευγαριών  και γκρουπ)  
2η ημέρα- Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011 
-8-10 Πρωϊνό.  
-11 π.μ .εκδρομή στα αξιοθέατα της περιοχής όπως ο λόφος του Παραδείσου, το ελληνικό 
χωριό Dzunda ,την πόλη του Αϊβαλί και το Shejtan Sofra (το τραπέζι του διαβόλου). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
-11-14 για όσους δεν θελήσουν την εκδρομή θα υπάρχει Beach volley τουρνουά. 
-6 μ.μ. Υποδοχή στο Δημαρχείο, ένα ζευγάρι με παραδοσιακές φορεσιές από κάθε 
           γκρουπ με τον αρχηγό-πρόεδρο με ανταλλαγή δώρων- PRESS CONFERENCE 
-7-8 μμ Βραδινο.  
-9-10 μ.μ. Χορός της κοιλίας – μάθημα 2ο. 
3η ημέρα- Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011 
-8-9 π.μ  Πρωϊνό.  
-9 – 18  Εκδρομή στην Πέργαμο (πρώην Αθήνα),  Επίσκεψη στο Κόκκινο Μοναστήρι, σε 
εργοστάσια δέρματος, όνυχος και λαδιού. Επίσκεψη στην Σμύρνη,  αξιοθέατα, χρόνος για 
ψώνια και επιστροφή στο ξενοδοχείο περίπου στις 6 μ.μ. 
-7-8 μ.μ. Βραδινό 
-8.30 μ.μ-'Ανοιγμα της Έκθεσης που θα λειτουργήσει στον χώρο του φεστιβάλ. Όπου 
                κάθε χώρα θα εκθέσει τα αναμνηστικά και προϊόντα της χώρας του. 
-9 μ.μ.-Χορευτική παρέλαση και έναρξη της τελετής. Την έναρξη της τελετής θα 
            κάνει ο Δήμαρχος του SARIMSAKLI. 
-10 μ.μ-Παραστάσεις όλων των γκρουπ μαξιμουμ 10 λεπτά έκαστο. Η χοωδία μας  
             μάλλον θα έχει 15 λεπτά. 
-Ντίσκο -” white night” 
4η ημέρα Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 
-8-10 Πρωϊνό. 
-11-18  Πικ νικ με ψάρια για όσoυς επιθυμούν. Κρουαζιέρα με πλοίο στα τριγύρω 23 
            νησιά του αρχιπελάγους, σταμάτημα του πλοίου στις καλύτερες παραλίες, 
            γεύμα στο πλοίο με ζωντανή μουσική και χορό της κοιλιάς.  
            
-7-8 μ.μ.-βραδινό 
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-8.30 μ.μ.-'Ανοιγμα της έκθεσης 
-9-11 μ.μ-Χορός της Κοιλίας-παραστάσεις από ορχήτρες και χορωδίες 
                (μας πρότειναν,εφ' όσον το επιθυμούμε να παρει μέρος και η χορωδία μας) 
                Διαγωνισμός του πιό καλύτερου κουστουμιού (παραδοσιακής φορεσιάς)  
                και MISS φεστιβαλ. 
-11 μ.μ.-Βραδιά disco για όλους τους συμμετέχοντες- beach party   
 
5η ημέρα Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011 
-8-10 πρωϊνό.  
-Ελεύθερη ώρα για παραλία, πισίνα ή αθλητικές δραστηριότητες. 
-7-8 μ.μ-βραδινό. 
-8.30 μ.μ.-'Εκθεση 
-9-11 μ.μ.-Διαγωνιστική βραδιά, παραστάσεις των γκροθπ 5-8 λεπτά- Εμείς κατ'  
                 εξαίρεση έχουμε 10 λεπτά και χορευτικό και χορωδία. 
                  Λήξη τελετής και βραβεύσεις,ανακοινώσεις νικητών ανά κατηγορίες. 
-11 μ.μ. Συναυλία από Τούκλους Πόπ Στάρ 
-11 μ.μ Κοκτέϊλ πάρτι στην πισίνα για τους αρχηγούς και διοργανωτές όλων των 
            γκρουπ, ανταλλαγή δώρων μεταξύ τους (εφ' όσον το επιθυμούν) 
 
6η ημέρα- Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011 
-Πρωϊνό νωρίς το πρωί  και αναχώρηση από Sarimsakli για επιστροφή από το ίδιο μέρος που 
ήρθαμε   με την διαφορά ότι  θα επισκεφθούμε και την Τροία.Επιβίβαση στο Canakkale στο 
πλοίο για την Μάδυτο και επιστροφή μέσω  Καλλίπολης, Κεσσάνης, τελωνείου Κήπων στις 
Σέρρες αργά το βράδυ.      
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
1.Σαν επιπλέον πρόγραμμα του φεστιβάλ θα είναι και η εθνική έκθεση που θα λειτουργήσει 
όπου μπορεί κάθε γκρουπ ( εφ' όσον το επιθυμεί) να εκθέσει διάφορα είδη- σουβενίρ από την 
χώρα του. Για το γκρουπ που επιθυμεί να συμμετέχει θα του δοθεί ένα σταντ (free) όπου 
μπορεί να εκθέσει και να πουλήσει τα προϊόντα και είδη που θα έχει. 
 
2.Επίσης μία βραδιά θα είναι αφιερωμένη στην εθνική κουζίνα. Εκεί όσα γκρουπ επιθυμούν 
μπορούν να παρουσιάσουν μερικά από τα παραδοσιακά τους φαγητά/τρόφιμα  στα άλλα 
γκρουπ για να τα δοκιμάσουν. Γι' αυτό μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από τους σεφ των 
ξενοδοχείων ή να φέρουν τους μάγειρές τους έναν ή περισσότερους.   
   
ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
 
1.ΕΛΛΑΣ (ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ) 
2.ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
3.ΓΚΑΜΠΙΑ 
4.ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
5.ΤΟΥΡΚΙΑ 
6.ΣΕΡΒΙΑ 
7.ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 
8.ΙΤΑΛΙΑ 
9.ΚΡΟΑΤΙΑ 
10.ΠΟΛΩΝΙΑ 
11.ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΝΤΟΥΝ 
12.ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 
13.ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ 
14.ΝΙΓΗΡΙΑ 
15.ΑΓΓΛΙΑ      
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