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          ЕТНО МУЛТИКУЛТУРЕН ФЕСТНВАЛ 
“The Emerald Island’’   14 – 19 ЮНИ 2020. 

  
ЕТНО ФЕСТИВАЛ е организиран от „Mediteranian Organization“ в 

сътрудничество с Министерството на Северна Гърция, Солунското консулство, 
Община Тасос и местни ансамбли и други участници. Етнофестивалът ще се 
излъчва от местната и международната преса и телевизия. Кметът или заместник-
кметът на всеки град, от който идват участниците на фестивала, ще бъде почетен 
гост на фестивала, за сметка на организаторите. 

На нашият етно фестивал, изложителите ще 
могат да представят, популяризират и продават 
етно продукти, като: сувенири, керамика, текстил, 
облекло, народни носии, етно-храни и напитки, 
стъкло, сребърни съдове, бронз и злато и други 
като: козметика и парфюми, лекарства, витамини и 
минерали, консервирани плодови и зеленчукови 
продукти, растителни продукти и други. На 
щандовете на нашия етно фестивал гостите ще могат да опитат био продукти, 
100% натурална и здравословна храна като плодове, зеленчуци, сокове, млечни 
продукти, зехтин и други. 
Богатата българска кухня, която ще опитате на нашия етно фестивал, предлага 
незабравими вкусове, които могат да се усетят само в България. Традиционната 
българска кухня включва съкровищница от вкус и мирис, създадена от микса на 
влиянието на различни народи, минали и живели в тези райони. Специалитетите, 
които ще опитате, са хладна супа таратор, баница, бьорек, месо на скара, гулаш, 
бяло саламурено сирене, наречено „сирен“ и т.н.. Целта на нашия етно гурме 
фестивал е да запазим и споделим домашната и националната кулинарна 
традиция, и да допринесем за развитието и разширяването на приятелството 
между различни страни, традиции и култури.  

 
 
 
 
 
 

tel:+381114231251
mailto:mediteranianfolkorganization@gmail.com
http://www.mediteranian-folklore-festivals.org/


Тасос - най-зеленият гръцки остров е известен със своите редици маслинови 
гори и борови гори в планини. Ето защо тя се нарича "плаваща гора". Тасос е 
остров в север на Егейско море. Още от древни времена Тасос е известен със 
златните си мини и с висококачествения мраморен камък. Широко известен със 
своите чисти плажове, гостоприемство, вкусно вино и отличен мед. Столицата 
Лименас (Тасос), също е най-голямото търговско пристанище и център. 

 

Кавала е град в Северна Грция, главното морско пристанище на Источна 
Македония. ItНамира се в залива на Кавала, срещу остров Кавала. Кавала се 
намира на магистрала Егнатия и е на час и половина път с кола до СолунНай-
очевидното място за посещение в град Кавала, разбира се, е крепостта, с чести 
изпълнения на музика на живо, както и играта, които се провеждат през лятото, 
много от които са безплатни. Достъпът до крепостта е през калдъръмена улица, 
която минава през стария град покрай старите къщи в турски стил. 

    

 
 
 

 
 

 
1виДен–14.06. Пристигане в Тасос. Настаняване в избрания обект. Свободно 
време за индивидуални дейност. Вечеря. Нощувка. 
2риДен–15.06. Закуска. Пресконференция в пресцентъра. Свободно време за 
индивидуални дейности. Разходка по Евреокастро, Синикисмоа, Агиос 
Василиос и Гликади. Церемония по откриването на фестивала. Изпълнения на 
групите. Вечеря. По избор излизане в нощен клуб. Нощувка. 
3тиДен–16.06. Закуска. Презентация в залата за конференция в хотела. По 
желание разглеждане на Кавала. Изпълнения на групите. Церемония по 
закриване на фестивала. Вечеря. По избор излизане. Нощувка. 
4тиДен-17.06. Закуска. По желание разглеждане на Неа Врасна. Свободно 
време за индивидуални дейности. Вчеря. По избор излизане. Нощувка. 
5тиДен-18.06. Закуска. Свободно време на плаж или по желание обиколка с 
лодка. По избор излизане. Вечеря. Нощувка. 
6тиДен-19.06.Закуска. Освобождане на хотела и заминаване. Край на услугите. 
*Trip to Thassos – Travel guide http://www.youtube.com/watch?v=k16qHjp-xq0&feature=related 

 

                   

ПРОГРАМ: 

ЦЕНА НА ЧОВЕК 

Hotel ***   

Apartments   



 
 
 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 
• Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четири легла, 

полу пансион (закуска и вчеря) 
• Такса за участие във фестивала 
• Придружител по време на фестивала 

 
• Грамоти, плакати, снимки и видеоклипове    

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 
 

• Допълнителни екскурзии 
 

• Лични разходи и всички други разходи, които не са включени в 
програмата 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 

 Превоз от/до летище - Еднопосочен  до 50 души - 250€  
 Билети за всички забележителности и туристически обиколки на града  
 Екскурзиоводът за всички обиколки (цената зависи от езика) 

 

  Пътуване до Кавала - Филипи - Цена на автобусе 
транспорт на човек - 12€ Ферибот Кавала - Тасос - Кавала 

- Еднопосочен 5€ на човек 
 Археологически музей Кавала - 2€ билет; Замък – 2 € билет; 

Археологически обект на Филипи - 3€, билет; Археологически музей на 
Филипи - 2€, билет; Археологически обект и музей на Филипи - 4€, билет 

 Гръцка нощ в ресторанта (включена вечеря и едно питие)- 15€ Разходка с 
лодка - 15€; Дискотека – 6€ 

NOTES: 

 Доплащане на двойна стая 5€ на човек на ден.Доплащане на единична стая 
на човек на ден:  

 

Hotel **  
Apartments  

Организаторът си запазва правото да променя условията и реда на 
екскурзията  и някои елементи от програмата поради технически 
обстоятелства. 

 
 


