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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU 
CHÓRÓW I ORKIESTR 

ASPROVALTA, STAVROS, NEA VRASNA – GRECJA 
"Magic of Greece"  

Czerwiec 05 – 10 , 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. 
 

Asprovalta leży w północnej Grecji, około 70 km od Salonik. W Asprovalta 
znajdziemy wszystko co przyciąga uwagę turystów – złote plaże, krystalicznie 
czysta woda, góry, jeziora, mnóstwo zieleni, wspaniałe widoki i wiele ciekawych 
odkryć archeologicznych. Stavros leży u podnóża góry Holomontas i oddalony 
jest o 75 km od Salonik. Charakterystyką tego miejsca jest piękna przyroda, 
czysta woda, zatoki i piaszczyste plaże. W pobliżu jest wiele interesujących 
miejsc takich jak: Athos, Saloniki, Kavala, aqua park Waterland czy ciekawe 
miejsca pod względem historycznym (np. Stagira – miejsce urodzenia 
Arystotelesa, Amfipolis).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM  

1 Dzień  –  Czerwiec  05  Przyjazd  do  Asprovalta,  Nea  Vrasna  lub  Stavros. 
Zameldowanie w wybranym hotelu. Czas wolny. Kolacja. Nocleg. 
 

2 Dzień – Czerwiec 06 Śniadanie. Konferencja prasowa. Czas wolny. Wycieczka 
fakultatywna do Salonik. Pakiet lunchowy. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy 
uczestników. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg. 

http://www.mediteranian-folklore-festivals.org/


3 Dzień – Czerwiec 07 Śniadanie. Spotkanie informacyjne. Wycieczka fakultatywna 
 

– zwiedzania miasta Kavala. Pakiet lunchowy. Występy uczestników. Ceremonia 
zamknięcia festiwalu. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg 

 

4 Dzień – Czerwiec 08 Śniadanie. Czas wolny na plaży. Pakiet lunchowy. Czas wolny.  

Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg. 
 

5 Dzień – Czerwiec 09 Śniadanie. Czas wolny na plaży. Pakiet lunchowy. Możliwość 
wieczornego wyjścia. Kolacja. Nocleg. 
6 Dzień – Czerwiec 10 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd. 

 

*Trip to Asprovalta,Nea Vrasna – Travel guide https://youtu.be/gnBWp1TK8do  
 

Cena za osobę za 5 nocy 
 

 Hotel*** 129€ dodatkowy dzień 26€  

 Hotel**/Apartments 109€ dodatkowy dzień 22€  

 Cena za osobę za 7 nocy   

 Hotel*** 182€ dodatkowy dzień 26€  
 Hotel**/Apartments 153€ dodatkowy dzień 22€  
 
 
 

Cena zawiera 
 

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

  

Cena nie objemuje 
 

• wycieczki fakultatywne 
• koszta indywidualne i wszystkie inne koszta nieobjęte program 

  

Ceny biletów (w przybliżeniu) 
 

• Przejazd do / z lotniska 
• zwiedzanie miasta Saloniki  

- Cena przejazdu autobusem od osoby - 10 € 
- Przewodnik dla odwiedzających Saloniki 80 € - 100 € (cena zależy od języka) 
- Biała Wieża - 3 €, bilet 
- Rejs statkiem - 9 € 
- Wycieczka statkiem z jedzeniem i jeden napój w cenie - 15€  
- Centrum handlowe Centrum Kosmos  

• Meteory - 20 €  
• Aqua park Waterland Saloniki - 15 € 

https://youtu.be/gnBWp1TK8do


• Grecki wieczór w restauracji, obiad i jeden napój w cenie - 15€ 
• Wycieczka Kavala  

- Muzeum archeologiczne Kavala - 2 €, bilet 
- Forteca - 2 €, bilet 
- Stanowiska archeologiczne Filippi - 3 €, bilet  
- Muzeum archeologiczne Filippi - 2 €, bilet 
- Muzeum archeologiczne + stanowiska archeologiczne Filippi - 4 €, bilet 
-   

UWAGI 
Dopłata za pokój dwuosobowy 5 € za dzień od osoby.  
• Możliwość przedłużenia pobytu, cena za dzień od osoby 

 

 
 

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 

http://www.mediteranian-folklore-festivals.org/
mailto:office@mediteranian-folklore-festivals.org

