
 
 

Ediţia XII - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE              
FOLCLOR, CORURI ŞI ORCHESTRĂ  

S A R T I – G R E C I A 
“Magic at the seaside“ 
25 - 30 AUGUST 2020 

 

Festivalul este organizat de Mediteranian Organization în cooperare cu 

municipalitatea locală, camere de comerț și ansambluri de folclor locale. 

Festivalul este mediatizat prin presa şi televiziunile locale și internaționale. 

Primarii sau viceprimarii orașelor din care provin participanții sunt invitaţi 

onorifici ai festivalului, cheltuielile aferente urmând a fi acoperite de către 

organizatori. 

Sarti este situat pe coasta de est a Sithoniei. Denumit după oraşul antic Sarti, 

situat în aceeaşi zonă, astăzi este o stațiune care îmbină frumuseţea munţilor și a 

mării cu ape cristaline, plaje cu nisip alb și golfuri ascunse care încântă orice 

vizitator și creează amintiri de neuitat. Localnicii sunt foarte ospitalieri. Există, de 

asemenea, numeroase hoteluri și apartamente pentru o ședere confortabilă și 

plăcută, precum și multe restaurante - taverne, care oferă o gamă largă de 

mâncăruri tradiţionale și peşte proaspăt. 

  



PROGRAM: 
 

Ziua 1 – 25 August:  Sosirea în Sarti. Cazare la hotelul ales. Timp liber pentru activităţi 

individuale. Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 2 – 26 August: Mic dejun. Conferinţă de presă în sala de conferinţe. Opţional: 

excursie la Thessaloniki. Ceremonia de deschidere a festivalului. Spectacole grupe 

participante. Cina. Opţional: ieşire de seară. Cazare de noapte. 

Ziua 3 – 27 August: Mic dejun. Prezentare informativă în sala de conferinţe. Opţional: 

croazieră cu vaporaşul. Spectacole grupe participante. Ceremonia de închidere a 

festivalului. Cina. Opţional: ieşire de seară. Cazare de noapte. 

Ziua 4 – 28 August: Mic dejun. Opţional: excursie tur satele vecine. Timp liber pentru 

activităţi individuale. Cina. Opţional: seară grecească la restaurant. Cazare de noapte. 

Ziua 5 – 29 August: Mic dejun. Timp liber la plajă sau opţional: excursie. Cina. 

Opţional: ieşire în club. Cazare de noapte. 

Ziua 6 – 30 August: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 
 

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

PREŢ / PERSOANĂ: 

Hotel ***  
PREŢ AGREAT 

Hotel**/Apartamente  
  

*Ofertă specială: Grupurile care au participat deja la alte festivaluri ale 
Mediteranian Organization beneficiază de un discount de 10% 
PRETUL INCLUDE: 

PREŢUL INCLUDE: 
 

• Cazarea în hotelul ales în camere cu două, trei sau patru paturi cu  demipensiune 
(mic dejun și cină) 

• Taxa de participare la festival 

• Însoțire pe parcursul festivalului 

• Diplome/certificate, plachete, fotografii și înregistrări video 
 

 PREŢUL NU INCLUDE: 

• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 

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


 

 EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 

• Ghid turistic pentru Thessaloniki:  80€-100€ (preţul depinde de limba aleasă) 

• Bilete pentru toate locaţiile şi tururile 

• Turnul Alb - 3€ / bilet / persoană 

• Shopping mall Cosmos Centar 

• Excursie de o zi  la Muntele Athos – cu transfer autocar: 25 € / persoană  

• Excursie de o zi la Muntele Athos - fără transfer autocar: 20 € / persoană 

• Transfer cu autocarul de la / la Aeroport 

▪ o direcţie, grup până la 30 de persoane: 280€ 

▪ o direcţie, grup până la 50 persoane: 320€ 

• Seară grecească la restaurant, cu cină și o băutură incluse: 12 € / persoană 

• Croazieră cu vaporaşul: 9 € / persoană (*cu masă inclusă - 15 € / persoană) 

• Discotecă / club - 5 € 

• Excursie de o zi la Thessaloniki, cu autocarul: 15 € / persoană 
 
 

OBSERVATII:  
 

• Extra taxă pentru camera dublă / persoană / zi. 

• Extra taxă pentru camera single / persoană / zi. 
  

Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba termenii și condiţiile 

referitoare la excursiile opţionale și la unele detalii din program, 

datorită unor circumstanţe obiective. 
 

 


