2. F E S T I V A L U L I N T E R N A Ț I O N A L
de folclor, coruri și orchestre
Asprovalta, Stavros, Nea Vrasna - GRECIA
"Magic of Greece"
26 - 31.08.2017.

Festivalul organizează Mediteranian Organization
în cooperare cu
Comunitatea Locală, Camera de comerț și ansamblul local. Festivalul va fi urmărit
de medii locali și internaționali de presă și televisiune. Primarul sau deputatul
primarului din fiecare oraș din care vin participanții festivalului va fi musafirul de
onoare al festivalului, pe contul organizatorului..
Nea Vrasna este o statiune micuta, situata intre statiunea Asprovalta si
Stavros. Se bucura de o plaja lata, acoperita cu nisip si pietris fin in apropierea
malului, si ape curate unde pot fi zariti cateodata o varietate de pestisori colorati. In
cazul in care calatoriti cu copiii, atentie la balaceala acestora. Apa este destul de
adanca chiar si spre mal.
Desi sunt doua statiuni, Nea Vrasna si Asprovalta, delimitarea acestora nu este
tocmai clara. Acestea sunt situate la o distanta de doar 500 m una de cealalta, astfel
ca o plimbare pe fasia de plaja a uneia dintre statiuni va sfarsi inevitabil cu o
plimbare in statiunea vecina.

PROGRAMUL:
1. zi – 26.08. Șosirea în Assprovalta, Nea Vrasna, Stavros. Cazarea în obiectul
ales. Timp liber pentru activitățiile individuale. Cină. Cazare.
2. zi – 27.08. Dejunul. Konferința de presă. Timp liber pentru activitățiile
indivituale, optional vizita la Salonic. Pachet de prânz. Ceremonia de deschidere a
festivalului. Performanțele grupelor. Cină. Ieșire facultativă. Cazare.
3. zi – 28.08. Dejunul. Prezentație info în sala de conferințe. Excursii facultative
la Kavala. Pachet de prânz. Performanțele grupelor. Ceremonia de închidere a
festivalului. Cină. Ieșire facultativă la discoteca. Cazare.
4. zi – 29.08. Dejunul. Excursii facultative. Pachet de prânz. Timp liber pentru
activitățiile individuale. Optional, vizita la cascadele Nidri. Cină. Cazare.
5. zi – 30.08. Dejunul. Timp liber pentru activitățiile individuale. Pachet de prânz.
Timp liber. Cină. Cazare.
6. zi – 31.08.

Dejunul. Departarea din hotel și plecarea. Terminarea serviciului.

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

PREȚ DE PERSOANĂ:
Hotel ***
Hotel **/Apartments

129€
119€

* Ofertă specială: grupele care au participat deja la festivalele noastre au 10%
reducere la prețul pachetului!
* Pentru fiecare 20 de persoane dintr-un grup persoana 21 este gratuit
(* Gratuitatea se aplica pe prețurile regulate ale fiecărui festival și nu include
taxele suplimentare)
PREȚUL INCLUDE:
 Cazarea în obiectul ales în camerele cu două, trei sau patru paturi pe bază de
jumătate de pensiune (dejun și cină, + Pachet de prânz )
 Participarea la festival
 Escort pe decursul festivalului
 Diploma, placă, fotografiile și video

PREȚUL NU INCLUDE:
 Excursiile facultative
 Costurile individuale și toate costurile din afară de programul prezis
EXCURSII FACULTATIVE ȘI TURE:
 Biletele pentru toate turele de oraș
 Plimbare cu barca
 Muzeul Arheologic
 Seară Greacă la restaurant, cină și o băutură inclusă în preț
 Disco
 Transfer la / de la aeroport
 Ghid pentru vizita Salonic 80 € - 100 € (prețul depinde de limba)
 Waterland Salonic - 15 €
 tur Kavala
OBSERVAȚIE:
 Extra taxă pentru camera cu două paturi: 5€ de persoană pe zi
• Taxa suplimentara pentru o camera single pe persoană pe zi:
Hotel ***
16 €
• Posibilitatea de prelungire a șederii pe persoană pe zi:
Hotel ***
26 €
Apartamente
24 €
Organizatorul își rezervă dreptul de a înschimba terminele și termeni excursiilor
facultative și unelor articole din program ca urmare a unelor circumstanțe
obiective.

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

