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VIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU ,  

CHÓRÓW I ORKIESTR  

S A R T I – G R E C J A  

“Sithonia dance”  

Sierpień 25 – 30, 2019 
 

Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z 
lokalnymi władzami smorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi 
zespołami. Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz 
międzynarodowych mediów. Prezydenci miast, z których uczestniczą grupy, lub 
ich zastępcy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt organizatora 
 

Sarti położone jest na wschodnim wybrzeżu Sithonia. Jej nazwa pochodzi od 
starożytnego miasta Sarti, które znajdowało się w tym samym obszarze. 
 

Sarti łączy w sobie piękno gór i morza - krystalicznie czysta woda, piaszczyste 
plaże i ukryte zatoczki oczarują każdego i pozostawią niezapomniane 
wspomnienia.Mieszkańcy są bardzo gościnni. Na turystów czeka bogata oferta 
hoteli i apartamentów, a także wiele restauracji, gdzie można spróbować 
tradycyjnych potraw i świeżych ryb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAM: 
 

1 dzień – 25 sierpień Przyjazd do Sarti. Zameldowanie w wybranym hotelu. 
Czas wolny. Kolacja. Nocleg. 



2 dzień – 26 sierpień Śniadanie. Konferencja prasowa. Wycieczki fakultatywne. 
Pakiet lunchowy. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy uczestników. Kolacja. 
Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg. 
3dzień–27 sierpień Śniadanie. Spotkanie informacyjne. 
 

Wycieczki fakultatywne do Saloniki i “Petranola cave”. Pakiet lunchowy. 
Występy uczestników. Ceremonia zamknięcia festiwalu. Kolacja. Możliwość 
wieczornego wyjścia do klubu. Nocleg 
4 dzień – 28 sierpień Śniadanie. Czas wolny na plazy albo rejs statkiem. Pakiet 

lunchowy. Możliwość wieczornego wyjścia. Kolacja. Nocleg. 
5 dzień – 29 sierpień Śniadanie. Czas wolny na plazy. Pakiet lunchowy. Możliwość 

wieczornego wyjścia. Kolacja. Nocleg. 
6 dzień – 30 sierpień  Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Koniec usług. 
 
 

 
*Trip to Sarti: www.youtube.com/watch?v=USQGDw5sN4I   

Cena za osobę 
 

  Cena za 5 nocy   Cena za 7 nocy   
        

Hotel ***  

139 € dodatkowy 

dzień 28€   

195 € dodatkowy 

dzień 28€   
        

Hotel**/Apartments  

119 € dodatkowy 

dzień 24€   

169 € dodatkowy 

dzień 24€   
         

* OFERTA SPECJALNA:  NA REZERWACJE DO 15 LUTEGO 10 % RABAT !   
Cena zawiera 
 

• Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu-, trzy- i czteroosobowych pokojach z 
pełnym wyżywieniem ((śniadanie i kolacja+ pakiet lunchowy 
(burger/gyros/souvlaki))  
• Opłata za uczestnictwo w festiwalu  
• Opieka podczas trwania festiwalu  
• Dyplomy, tablice pamiątowe, zdjęcia i filmy 
  

Cena nie objemuje 
 

• Wycieczki fakultatywne 
 
• Wydatki indywidualne i wszelkie inne koszta, których nie pokrywa organizator 

festiwalu. 
Ceny biletćw  (w przybliżeniu) 

• Transfer z / na lotnisko 
 

- Autobus, maksymalnie 30 osób - € 280 (w jedną stronę)  
- Autobus, do 50 osób - 320 € (w jedną stronę) 

http://www.youtube.com/watch?v=USQGDw5sN4I


 

• Bilety na wszystkie wycieczki po 
mieście: - Biała Wieża 3 €  
- Centrum handlowe Centrum Kosmos  
• Przewodnik turystyczny po mieście Saloniki (80-100 €)  
• Rejs statkiem do Świętej Góry - 20 € (bus transfer- 25 €) 

  

Zwiedzanie miasta Saloniki (cena przejazdu autobusem od osoby - 15 €) 
 

• Dyskoteka - 5 €  
• Grecki wieczór w restauracji, obiad i jeden napój w cenie - € 12 

 

UWAGA 

• Dopłata za pokój dwuosobowy za dzień od osoby: 5 € 
 

 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji 
wycieczek i poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie 
uzasadnione okoliczności. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MEDITERANIAN ORGANIZATION 
 

www.mediteranian-folklore-festivals.org 
office@mediteranian-folklore-festivals.org  

      Kostas Leivadiotis: +381655588026 
 

                +381114076490 
 

                                           +381628754729 
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Uwaga 
 

 
 
 

  


