3. 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
NEA KALLIKRATIA - SALONIC, GRECIA
“Beautiful Greece”
07 - 12.07.2017.
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.
Salonic este unul dintre cele mai vechi orașe ale Europei. Cel de-al doile după
mărime în Grecia, după Atena. Are o importanță istorică mare. Salonicul este cel
mai important port în toată Europa de sud-est. Orașul se află în vârful golfului
Salonic, care se întinde peste 20km în lungime. Vest de oraș se află câmpul
Salonic, câmpia de pe litoral în apropiera gurii dă vărsare a Vardarului în golf. De
partea cealaltă este înconjurat de dealurile muntelui Hortiatis.
Nea Kallikratia este unitatea comunală pe Halkidiki, în Grecia . Este
îndepărtată de Salonic doar 40km. Are multe lucruri cu care se poate lăuda, precum
sunt infrastructura foarte dezvoltată, frumoasele plaje de nisip și marea curată.
Căndva o localitate mică de pescuitori, s-a dezvoltat într-un complex turistic cu
ofertă bogată de hotele. Fructe de mare proaspede, vin, gastronimia și
ospitalitatea, multe opțiuni pentru petrecere și cazare modernă oferă o rămânere
plăcută pentru costuri mici.

PROGRAMUL:
1. zi – 07.07. Șosirea la Nea Kalikratia/Salonic. Cazarea grupelor în hotelul ales.
Timp liber pentru activitățiile individuale. Cină. Cazare.
2.zi – 08.07.
Dejunul. Conferința de presă. Posibilitatea turului facultativ al
orașului. Pachet de prânz. Ceremonia de deshidere a festivalului. Performancele
grupelor. Cină. Posibilitatea ieșirii organizate. Cazare.
3.zi – 09.07.
Dejunul. Excursii facultative. Pachet de prânz.
Performanțele grupelor. Ceremonia de închidere a festivalului. Cină. Cazare.
4. zi – 10.07. Dejunul. Excursii facultative. Pachet de prânz. Timp liber pentru
activitățiile individuale. Cină. Cazare.
5. zi – 11.07. Dejunul. Timp liber pentru activitățiile individuale. Pachet de
prânz. Cină. Cazare.
6. zi – 12.07. Dejunul. Departarea din hotel. Terminarea serviciului.
*Călătoria la Thessaloniki- Ghid turistic http://www.youtube.com/watch?v=134sOqKM_U0

PREȚ DE PERSOANĂ
KALIKRATIA
Hotel ***
Hotel **/ Apartments

Preț pentru 3 nopți
89 €
Extra zi 30 €
79 €
Extra zi 26 €

Preț pentru 5 nopți
129 €
Extra zi 26 €
119 €
Extra zi 24 €

109 €
Extra zi 36 €

169 €
Extra zi 34 €

SALONIC
Hotel Egnatia
Hotel Aegion
Hotel Vergina
Hotel Park
Hotel Capsis

129 €
209 €
Extra zi 43 €
Extra zi 42 €
Hotel Grand
179 €
300 €
Extra zi 60 €
Extra zi 60 €
* Ofertă specială: grupele care au participat deja la festivalele noastre au 10%
reducere la prețul pachetului
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 SERVICII:
 Bilete pentru toate turele de oraș
 Ghid turistic pentru Salonic (prețul depinde limbă)
 Transfer de/până la aeroport
- cu autobuzul, până la 30 de persoane - 280€ (într-o direcție)
- cu autobuzul, până la 50 de persoane - 320€ (într-o direcție)
 Seară greacă la restaurant cu mâncare și o băutură inclusă în preț - 12€
 Călătoria cu vaporul - 9€ (*cu mâncare - 15€)
 Disco – 5€
 Park akvatic Salonic – 15€
OBSERVAȚIE:
Extra taxă pentru camera cu două paturi : 5€ de persoană pe zi.
Extra taxă pentru camera cu un pat:
Kalikratia Hotel
18€ 3 nopți / 16€ 5 nopți
Hotel Egnatia, Aegion, Vergina, 22€ 3 nopți / 21€ 5 nopți
Hotel Capsis 26€ 3 nopți / 26€ 5 nopți
Hotel Grand 36€ 3 nopți / 36€ 5 nopți
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: +381628754729
+381655588026
+381114076490

