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                                 ZILELE ROMANESTI 
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR,CORURI SI 

ORCHESTRE   
CORFU – GRECIA    “Ahilion” 

EDIȚIA a XIV-a, 05-10 JUl 2019 
 

   Festivalul este organizat de Mediteranian Organization în colaborare cu 
municipiile locale Corfu, Camerele de comerț si 
ansambluri folclorice locale Corfu. Festivalul va fi 
mediatizat în mediile locale, internaționale și 
televiziune. Primarii sau delegații primarului, din 
orașele participanților festivalului, vor fi musafiri de 
onoare al festivalului.  
   Corfu este o insulă grecească din Marea Ionică, a 
doua ca mărime printre insulele existente, formând frontiera de Nord Vest a Greciei 
împreună cu micile insule satelit. Insula face parte din regiunea Corfu și face parte 
din aceeași administrație municipală. Municipalitatea include insula Corfu și insulele 
mici Ereikoussa, Mathraki și Othonoi. Municipiul este tot pe insula Corfu unde se 
află și Universitatea Ionică. Organizația Mediteranian este organizatoarea 
festivalului în colaborare cu municipalitatea Corfu, grupul local și Asociația Culturală 
Sinies. Este una dintre cele mai mari festivale din Grecia.  La festivalul nostru da 
etnologie participanti vor putea prezenta,sa promoveze si sa vanda produse 
etnologice cum sunt: suveniri, chemarica, textil, imbracaminte, costume populare, 
alimente etno si bauturi, articole de argint, bronz și aur și altele. De asemenea, va 
prezenta produse naturale cum ar fi: cosmetice și parfumuri,medicamente, 

vitamine și 
minerale, conserve 
de fructe și 
legume, produse 
vegetale și altele. 
La standurile 
festivalului nostru 
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de etno, oaspeții vor putea gusta produsele ecologice, 100% alimente naturale și 
sănătoase, cum ar fi fructele, legumele, sucurile, produsele lactate, uleiul de 
măsline și altele.Bucătăria tradițională românească este denumirea pe care o 
poartă rezultatul a gusturilor și obiceiurilor gastronomice specifice poporului 
român. Bucatele românești sunt alcătuite atât din legume, cereale, uleiuri vegetale, 
lapte, produse lactate cât și din carne și subproduse din carne. Un loc aparte în 
Bucătăria românească îl au dulciurile, plăcintele, dulcețurile.Scopul etno-festivalului 
nostru esta in pastrarea traditiei, de a păstra și de a împărtăși bucătăria națională și 
național și de a contribui la dezvoltare și la răspândirea prieteniilor între diferite 
țări, tradiții și cultură. 

 

Prima zi – 05 jul. Sosirea în Insula Corfu la hotelul ales. Timp liber pentru activități 
personale. Cina. Cazarea de noapte. 
A doua zi – 06 jul. Micul dejun. Conferința de presă. Timp liber. Prânzul. Ceremonia 
de deschidere. Spectacolul cu prezentațiile grupelor folclorice participante. Cina. 
Posibilitate facultativ ieșirea de seară. Cazarea de noapte. 
A treia zi – 07 jul. Micul dejun. Prezentarea Info în sala de conferințe a hotelului. 
Facultativ se poate face turul orașului sau croazieră cu vaporașul. Timp liber pentru 
activități personale. Prânzul. Spectacol cu prezentarea grupurilor participante. 
Ceremonia de închidere și acordarea premiilor. Cina. Facultativ, ieșirea de seară. 
Cazarea de noapte. 
A patra zi – 08 jul. Micul dejun. Facultativ turul orașului (Cetatea veche și nouă, 
Palatul Sf. Mihail și Sf. Gheorghe, Spianada, etc.). Prânzul. Timp liber. Cina. 
Facultativ ieșirea de seară la discotecă sau restaurant. Cazarea de noapte. 
A cincea zi – 09 jul. Micul dejun. Facultativ turul orașului (biserica Agios Spyridon, 
biserica Panaghia Spiliotissa, etc.). Prânzul. Timp liber. Cina. Facultativ, ieșirea de 
seară la discotecă sau restaurant. Cazarea de noapte. 
A șasea zi – 10 jul. Micul dejun. Plecarea de la hotel (check out). Terminarea 
serviciilor. 
 
 
 
 

PROGRAMUL:  



 

 Cazarea în hotelul ales în camere cu două, trei sau patru paturi cu pensiune 
completă (mic dejun + prânz (gyros/souvlaki/burger) + cină)  

 Participarea la festival  

 Însoțire pe parcursul festivalului  

 Diplome, plachete, fotografii și înreg. video. 
PREȚUL NU INCLUDE: 

 Excursiile facultative  

 Cheltuielile personale și toate cheltuielile din afara programului 

 Bilete pentru muzei si atractie turistica. 

 Ghid Turistic pentru orice destinatie (pretul depinde de limba alesa) 

 Transfer de la/până la aeroport – Hotel: 
-Într-o direcție cu autocarul până la 30 de persoane – 100 € 
-Într-o direcție cu autocarul până la 50 de persoane – 120 € 

 Ghid pentru vizitarea orasului Corfu- 80€ - 90€ (pretul depinde de limba alesa) 
- Palatul Sf. Mihail și Sf. Gheorghe, preț - 3€ 
- Palata Ahilion- bilet 5€ 
- Muzeul de artă asiatică, preț - 3€ 
- Muzeul de arheologie, preț - 3€ 
- Transfer cu bac-ul (ferryboat) de la Igumenița – Corfu – Igumenița, preț de 

persoană - 10€ 
- Noapte grecească la restaurant cu cină și o băutură incluse - 15€ 

Pretul de persoana: 

Hotel Oassis*** www.corfuoasis.com 149 € 
O zi suplementara 30 € 

Hotel Victoria Hill *** www.victoria-hill-hotel-corfu.com 139 € 
             O zi suplementara 28 € 

Hotel Primavera *** www.primaverahotel.gr 139 € 
O zi suplementara 28 € 

Hotel Mega ** www.megahotel.gr 139 € 
O zi suplementara 28 € 

Hotel Costas ** www.costahotelcorfu.com 139 € 
O zi suplementara 28 € 

Apartments Cactus  119 € 
O zi suplementara 24 € 

Apartments Passoa  119 € 
O zi suplementara 24 € 

PRETUL INCLUDE:  

EXCURSII FACULTATIVE SI SERVICII: 

http://www.corfuoasis.com/
http://www.victoria-hill-hotel-corfu.com/
http://www.primaverahotel.gr/


- Excursie până pe Insula Vido, preț - 6€ 
- Discotecă, preț - 6€ 
- Croaziera-15€ 

- Extra taxă pentru camera cu două paturi pe zi de persoană: 5 €  
- Extra taxă pentru camera cu un pat pe zi de persoană 

          Hotel Oasis 3*                22 € 
       Hotel Vicotoria Hill 3*    20€ 
       Apartamente                   19€  

 
  Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica condițiile excursiilor facultative și al 
unor articole din program ca urmare a unor circumstanțe obiective. 

 
 

akultativni izleti: 
 

                                                        
                                                          MEDITERANIAN ORGANIZATION  

www.mediteranian-folklore-festivals.org 
mediteranianfolkorganization@gmail.com 

 

                     Kostas Leivadiotis: +306992774284,  +381114231251,   +381628754729 
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