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IV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU, 
 

CHÓRÓW I ORKIESTR 
 

ZAKYNTHOS – GRECJA 
 

"Flower of the East" 
 

Wrzesień 26 –Październik 3, 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. 
 

Zakynthos (lub Zante), jest jedną z najpiękniejszych i najpopularniejszych wysp na 
Morzu Jońskim. Położona jest na południe od Kefalonii. Swoimi pięknymi plażami i 
bogatym życiem nocnym przyciąga młodzież z całego świata. Najsłynniejszą plażą 
na wyspie jest Navagio – znajdziemy tam złoty piasek i niezwykły błękit wody. 
Podczas wakacji na Zykhantos nie można przegapić wycieczki statkiem na Navagio i 
do Błękitnych Jaskiń. Inne godne polecenia plaże to Vassilikos Gerakas, Spiantza i 
inne. Miękki piasek i czysta woda przyciąga nie tylko turystów - te plaże to miejsce 
lęgowe dla żółwi, znanych jako Caretta caretta.  

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


PROGRAM 
 

1 Dzień – Wrzesień 26 Przyjazd na wyspę Zakynthos. Zameldowanie do wybranego 
hotelu. Czas wolny. Kolacja. Nocleg. 

 

2 Dzień – Wrzesień 27 Śniadanie. Konferencja prasowa. Wycieczka fakultatywna - 
wybrzeże Navagio, Keri, Agios Nikolaos, Krioneri, Makris Gialos, Zigia. Pakiet 
lunchowy. Możliwość wieczornego wyjścia. Kolacja. Nocleg. 

 

3 Dzień – Wrzesień 28 Śniadanie. Spotkanie informacyjne. Wycieczka fakultatywna 
- zwiedzanie Zakynthos (Muzeum Bizantyjskie w Zante, zamek Venetian, Muzeum 
Morskie). Pakiet lunchowy. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy uczestników. 
Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia do klubu. Nocleg. 

 

4 Dzień – Wrzesień 29 Śniadanie. Czas wolny. Pakiet lunchowy. Występy 
uczestników. Ceremonia zamknięcia festiwalu. Kolacja. Możliwość wieczornego 
wyjścia. Nocleg 

 

5 Dzień – Wrzesień 30 Śniadanie. Czas wolny na plaży lub wycieczka fakultatywna – 
rejs łodzią. Pakiet lunchowy. Możliwość wieczornego wyjścia. Kolacja. Nocleg. 

 

6 Dzień – Październik 1 Śniadanie. Czas wolny do własnej aranżacji.Pakiet 
lunchowy. Czas wolny do własnej aranżacji.Kolacja. Nocleg. 

 

7 Dzień – Październik 2 Śniadanie. Czas wolny do własnej aranżacji.Pakiet 
lunchowy. Czas wolny do własnej aranżacji.Kolacja. Nocleg. 
 Nocleg. 

 

8 Dzień – Październik 3 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd 
 
 
 
*Trip to Zakynthos – Travel guide https://youtu.be/xNTGieXhvMA 

 
 

 
 
 

  

  

CENA ZA OSOBĘ ZA 7 NOCY:  

Hotel *** 195€ dodatkowy dzień 28 € 

Hotel ** 165€ dodatkowy dzień 24 € 

Apartments 155€ dodatkowy dzień 22 € 
 

 

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

 

Cena zawiera 
 

• Zakwaterowanie w wbranym hotelu w dwu-, trzy i czteroosobowych pokojach 
z pełnym wyżywieniem (śniadanie, kolacja, pakiet lunchowy, 
gyros/souvlaki/burger) 

• Uczestnistwo w festiwalu  

https://youtu.be/xNTGieXhvMA


• Opieka podczas trwania festiwalu  
• pamiątkowe, zdjęcia i filmy 

 

Cena nie zawiera 

• Wycieczki fakultatywne 
 

• Wydatki indywidualne i wszelkie inne koszta, których nie pokrywa organizator 
festiwalu. (w przybliżeniu)CENY BILETÓW (w przybliżeniu) 

Ceny biletów (w przybliżeniu) 

• Transfer z/na lotnisko  
–Autobus do 30 os. - 100€  
- Autobus do 50 os - 120€ 
 
 
 

- Prom Kyllini - Zakynthos - Kyllini (w jedną strone) 8€ za osobę  
- Rejs statkiem 15 € za osobę (obiad i zabawa w cenie)  
- Muzeum Bizantyjskie -3 €, bilet  
- Muzeum Solomos - 4 €, bilet  
- Grecki wieczór w restauracji z muzyką na żywo - 15 € za osobę (obiad i jeden napój) 

 Uwaga 

• Dopłata do pokoju dwuosobowego wynosi 5 € za osobę za dzień. 
 

Dopłata do pokoju jednoosobowego za dzień od osoby:      
                                        Hotel*** 20 € 

 Hotel **  17 € 
 
                                       Apartamenty 16 € 
 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji wycieczek  
  poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie uzasadnione 
  

okoliczności. 
 
 
 
                     
 
www.mediteranian-folklore-festivals.org                                                                     +381655588026          
office@mediteranian-folklore-festivals.org                                                                               +381114076490 
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ÓW (w przybliżeniu 
  
  



 


