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Μεταφορικά - Εκδρομές 
 
 
Το Ναύπλιο βρίσκεται στο ανατολικό μέρος της Πελοποννήσου , 150 χλμ. από 
την Αθήνα και 170 χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος 
Βενιζέλος.   
Οι διοργανωτές προτείνουν: 
Στα μουσικά σχήματα που θα χρησιμοποιήσουν ως μέσο μεταφοράς τους από τη 
χώρα προέλευσής τους ή από το εσωτερικό την αεροπλοΐα, πακέτο μεταφοράς 
από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος  έως το Ναύπλιο και επιστροφή 
860,00ευρώ.  Επίσης κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην πόλη του 
Ναυπλίου υπάρχουν ειδικά πακέτα για την επίσκεψη (μεταφορά – ξενάγηση - 
εστίαση) σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά μνημεία, θρησκευτικούς – 
λατρευτικούς χώρους ή για κάθε είδους άλλη εκδρομή. 
 
α. Για τους αρχαιολογικούς χώρους Μυκηνών ή Επιδαύρου (περιλαμβάνεται 

ξενάγηση) - 450,00ευρώ. 
β. Για την Αρχαία Ολυμπία (περιλαμβάνεται ξενάγηση) 800,00ευρώ – Δυτική 

Πελοπόννησος 
γ. Για τα Σπήλαια Δυρού  (περιλαμβάνεται ξενάγηση) 900,00ευρώ – Νότια  

Πελοπόννησος. 
δ. Για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας (Ιερός Βράχος Ακρόπολης, Νέο 

Μουσείο Ακρόπολης – περιλαμβάνεται ξενάγηση 650,00) 
 
Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν το εισιτήριο εισόδου στους 
αρχαιολογικού χώρους. 
Η εστίαση κατά τη διάρκεια των εκδρομών- ξεναγήσεων γίνεται σε επιλεγμένα 
εστιατόρια και ταβέρνες της περιοχής συνεργαζόμενα με τους διοργανωτές .  Το 
κόστος εστίασης βαρύνει τους εκδρομείς. 
 
Επίσης για οποιαδήποτε άλλη εκδρομή οι διοργανωτές θα προτείνουν τα 
αντίστοιχα πακέτα. 
Το Ναύπλιο φημίζεται για τα μικρά γραφικά ταβερνάκια της παλιάς πόλης αλλά 
και τα εστιατόρια που 
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προσφέρουν μεγάλη ποικιλία εστίασης.  Οι χορωδίες θα έχουν πληθώρα 
γευστικών επιλογών ελληνικής αλλά και ξένης κουζίνας.  Εάν παρόλα αυτά μία 
χορωδία επιθυμεί μια συγκεκριμένη πρόταση από τους διοργανωτές αυτό είναι 
εφικτό μετά από συνεννόηση. 
Τα ξενοδοχεία στην πλειονότητά τους βρίσκονται μέσα στο Ναύπλιο σε πολύ 
μικρή απόσταση από το Βουλευτικό και το Τριανόν τους χώρους διεξαγωγής του 
φεστιβάλ . Οι μετακινήσεις των χορωδών που θα διαμείνουν στα ξενοδοχεία του 
Ναυπλίου γίνονται με τα πόδια.  Οι τιμές είναι με πρωινό συμπεριλαμβανομένων 
των φόρων.  
 
 

Ξενοδοχεία 
 
Ξενοδοχείο"Έλενα" 
www.hotel-elena.gr 
τιμή μονόκλινου 50,00euro τη βραδιά 
τιμή δίκλινου 60,00 euro τη βραδιά 
τιμή τρίκλινου 90,00 euro τη βραδιά 
 
 
Ξενοδοχείο "NAFPLIA" 
www.nafpliahotel.gr 
τιμή μονόκλινου 50,00euro τη βραδιά 
τιμή δίκλινου 60,00 euro τη βραδιά 
τιμή τρίκλινου 90,00 euro τη βραδιά 
 
 
Ξενοδοχείο "REX" (οι τιμές ισχύουν για 3 διανυκτερεύσεις) 
www.rex-hotel.gr 
τιμή μονόκλινου 60,00 euro τη βραδιά 
τιμή δίκλινου 80,00 euro τη βραδιά 
τιμή τρίκλινου 120,00 euro τη βραδιά 

http://www.hotel-elena.gr/
http://www.nafpliahotel.gr/
http://www.rex-hotel.gr/


ARTIVA – Cultural Management & Advertising 

Ασκληπιού και  Αγαπητού  , 21100  Ναύπλιο τηλ. 2752400488 - 6936774018 

 

 
 
 
Ξενοδοχείο "VICTORIA" 
www.hotelvictoria.gr 
τιμή μονόκλινου 70,00euro τη βραδιά 
τιμή δίκλινου 90,00 euro τη βραδιά 
τιμή τρίκλινου 130,00 euro τη βραδιά 
 
Ξενοδοχείο "Park" 
www.parknafplio.gr 
Μονόκλινο 60,00 ευρώ 
Δίκλινο 80,00 ευρώ 
Τρίκλινο110,00 ευρώ 
 
 

Ξενοδοχείο "Αγαμέμνων" 
www.nafplioagamemnon.gr 
Μονόκλινο 65,00 ευρώ 
Δίκλινο 80,00 ευρώ 
Τρίκλινο 110,00 ευρώ 
 
 
Ξενοδοχείο "Ναυσιμέδων" 
www.nafplionafsimedon.gr 
Μονόκλινο 70,00 ευρώ 
Δίκλινο 100,00 ευρώ 
Τρίκλινο 135,00 ευρώ 
 
Υπάρχει και η δυνατότητα διαμονής στο Τολό (12χλμ.) 
 
Ξενοδοχείο "John & George 
 www.j-g.g 
 

Μονόκλινο 60,00ευρώ 
Δίκλινο 90,00 ευρώ 
Τρίκλινο 120,00 ευρώ 

http://www.hotelvictoria.gr/
http://www.parknafplio.gr/
http://www.nafplioagamemnon.gr/
http://www.nafplionafsimedon.gr/
http://www.j-g.g/
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Ξενοδοχείο "Viaros" 
www.hotelviaros.com 
Δίκλινο 70,00 ευρώ 
Τρίκλινο 100,00 ευρώ, Τετράκλινο (δίχωρο) 120,00 ευρώ 
 
 
Ξενοδοχείο "Panorama" 
www.panoramatolo.gr 
Δίκλινο  80,00 ευρώ 
Τρίκλινο 120,00 ευρώ 
Τετράκλινο (δίχωρο διαμέρισμα) 150 ευρώ  με πρωινό μπουφέ 
 
 
Ξενοδοχείο "Tolo” 
 www.hoteltolo.gr 
 

Μονόκλινο 60,00ευρώ 
Δίκλινο 90,00 ευρώ 
Τρίκλινο 120,00 ευρώ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.hotelviaros.com/
http://www.panoramatolo.gr/

