III MIEDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU
CHOROW & ORKIESTRI
PARGA, GRECJA
“Ioni”
Wrzesień 02 – 07, 2017
Festiwal organizowany jest przez Organizację Mediteranian we współpracy z lokalnym
gminy i miejscowym zespołem folklorystycznym. Na festiwalu zostaną pokryte w
mediach przez lokalnej i międzynarodowej prasie i telewizji. Burmistrzowie lub
zastępcy burmistrzów, z miast uczestników festiwalu, będą honorowane gośćmi
festiwalu na koszt organizatora.

Parga to miasto i gmina w północno-zachodniej części ośrodka
regionalnego Preweza w Epirus, północno-zachodniej Grecji. Siedzibą gminy
jest wieś Kanallaki. Parga leży na wybrzeżu Morza Jońskiego między miastami
Preveza oraz Igoumenitsa. Jest to kurort znany jest z pięknem. Parga przyciąga
tysiące turystów każdego lata z powodu naturalnych funkcji, takich jak plaże.
Parga to piękne miasto w zachodniej części Grecji z barwnym stylu wyspie.
Wykonany wzdłuż stoku wzgórza, w otoczeniu bujnej zieleni i błękitne morze.
Piękne rezydencje dwukondygnacyjne z kolorowymi ścianami zbudowane są
na zboczach wzgórza wokół portu i stworzenie malowniczej atmosfery. Na
wzgórzu nad portem znajdują się ruiny starego zamku weneckiego. Valtos i
Lichnos są najpiękniejsze plaże w tym regionie. Wakacje w Parga można łączyć
z wycieczki do innych pięknych miejsc, takich jak Sivota, Preveza lub wyspy
Lefkada.

PROGRAM:
1 Dzien- Wrzesień 02
Przyjazd do Parga. Zakwaterowanie w wybranym obiekcie. Czas
wolny dla poszczególnych działań. Obiad. Nocleg.
2 Dzien- Wrzesień 03 Śniadanie. Prezentacja informacji. Opcjonalnie zwiedzanie miasta
(Zamek Wenecki, Paragaea Parga Old Olive-Oil Factory, Opcjonalna wycieczka do rzeki
Acheron ...) Pakiet .Lunch. Czas wolny dla poszczególnych działań. Obiad. Towarzyskich
oraz opcjonalnie wieczór w restauracji. Nocleg.
3 Dzien- Wrzesień 04
Śniadanie. Opcjonalnie rejs (zwiedzanie Jaskini Afrodyty).
pakiet lunch. Festiwal ceremonia otwarcia. Występy grup uczestników. Obiad.
Opcjonalne wyjście. Nocleg.
4 Dzien- Wrzesień 05
Śniadanie. Opcjonalnie wizyta w jednej z najpiękniejszych plaż
w Parga. pakiet lunch. Występy grup uczestników. Festiwal Ceremonia zamknięcia. Czas
wolny dla poszczególnych działań. Obiad. Nocleg.
5 Dzien- Wrzesień 06
Śniadanie. Opcjonalnie wizyta w jednej z najpiękniejszych plaż w
Parga. pakiet lunch. Czas wolny dla poszczególnych działań. Obiad. Nocny.
6 Dzien- Wrzesień 07 Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd. Koniec usług.
Optional trip to Parga, travel guide: https://youtu.be/JqPDHU_jSJE

Cena za osobe:
Hotel
**

129€
Extra dzien 26€

Appartments

119€
Extra dzien 24€

Oferta specjalna: Grupy, które brały udział w innych festiwali
Organizacja Mediteranian mają 10% zniżki
Cena zawiera :

• Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu-, trzy- i
czteroosobowych
pokoje z wyżywieniem HB (śniadania i kolacji, + pakiet lunch)
• Opłata za uczestnictwo w festiwalu
• towarzyszyć podczas festiwalu
• Dyplomy, tablica, zdjęcia i filmy

Cena nie objemuje :
• Wycieczki fakultatywne
• Koszty indywidualne i wszystkie koszty nie objęte programem

Ceny opcijonalne :
• Transfer z / do lotniska
• Zwiedzanie miasta z przewodnikiem (cena w zależności od języka)
• Grecki wieczór, muzyka na żywo z kolacją i jednego drinka
wliczone
• Paragaea Olive Oil Museum 5 €
• Rejs statkiem
• Dyskoteka
Uwaga:






• Dopłata za pokój dwuosobowy za dzień od osoby: 5 €
• Dopłata do pokoju jednoosobowego za dzień od osoby:
Hotel ** 16 €
• Na każde 20 osób w grupie 21. osoba jest bezpłatnie
(* Wolna od opłat nakłada na regularnych cen każdego festiwalu i nie
zawierają dodatkowych opłat)


 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji
wycieczek i poszczególnych pozycji z programu na skutek obiektywnych
okoliczności.

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
office@mediteranian-folklore-festivals.org
Kostas Leivadiotis: +381655588026
+381114076490
+381628754729

