7. FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
de folclor, coruri și orchestre
TASOS - KAVALA- NEA VRASNA, GRECIA
"Magia insulel verzi"
27.06. – 02.07.2017.
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.
Tasos – Cea mai verde insulă din Grecia, în nordul mării Egee, cunoscută
după rândurile de măslini și pădurile de pin pe munți. De aceea este numită și
padurea care înoată. Temperatura aerului este placută pe decursul anului, aerul
plin cu cele mai frumoase mirosuri, dar apa de culoarea smaraldului alabstru
deja în iunie ajunge la temperatura de 24 de grade.
A fost stabilită din perioada preistorică, dar din timpurile antice este cunoscută
după minele de aur și marmura calitavă. Astăzi este reputat și după plajele
curate, ospitalității locuitorilor, vinului gustos și mierii excepționale, dar multele
bogații arheologice ii dau un sigiliu unic.
Drumurile sunt foare bune și trec de-a lungul întregii insule, cea ce permite
accesul la toate plajele și golfulețele. Orașul principal Limenas (Tasos), tot odată
cel mai mare port și centru de comerț.

PROGRAMUL:

1. zi – 27.06. Șosirea la Tasos. Cazarea în hotelul ales. Timp liber pentru activitățiile
individuale. Cină. Cazare.
2. zi – 28.06. Dejunul. Conferința de presă. Timp liber pentru activitățiile individuale.
Tur facultativ al atracțiilor Evreokastro, Sinikismoa, Agios Vasilios și Glikadi. Pachet
de prânz. Ceremonia de deschidere al festivalului. Performanțele grupelor. Cină.
Ieșire de seara (opțional). Cazare.
3. zi – 29.06. Dejunul. Prezentația Info în sala de conferințe a hotelului. Tur facultativ
al manastirii pe roci și turnelor Venețiene sau excursie în Kavala. Pachet de prânz.
Performanțele grupelor. Ceremonia de închidere a festivalului. Cină. Ieșire
organizata în discoteca (opțional). Cazare.
4. zi - 30.06. Dejunul. Tur facultativ la Nea Vrasni. Pachet de prânz. Timp liber pentru
activitățiile individuale. Cină. Cazare.
5. zi - 01.07. Dejunul. Timp liber pe plajă sau călătoria cu vaporul. Pachet de prânz.
Timp liber. Cină. Ieșire opțională de seara. Cazare.
6. zi - 02.07. Dejunul. Plecarea grupelor. Terminarea serviciului.
*Călătoria la Tasos – ghid turistic

http://www.youtube.com/watch?v=k16qHjp-xq0&feature=related

PREȚUL DE PERSOANĂ:

Hotel
Apartmane

***

129€
119€

* 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 SERVICIILE:
•
•
•
•
•
•

Ghid turistic pentru toate turele (prețul depinde de limbă)
Transfer de/până la aeroport
Seară Greacă la restaurant – 15 € (cină și o bautură inclusă în preț)
Croazieră - 15 €
Discotecă – 6 €
Transport: aeroport Kavala- bac Kavala- hotel pe Tasos
autobuz ( până la 50 de persoane) - 250 €
• Transport: hotel pe Tasos- bac Kavala- aeroport
Kavala autobuz ( până la 50 de persoane) - 250 €
• Bac Kavala – Tasos - Kavala – preț de persoană intr-o direcție: 5 €
(autobuz 50€)
• Excurisie la Kavala – orașul vechi Filipi
Prețul biletului de autobuz / de persoană: 12 €
- Muzeul arheologic Kavala – biletul 2 €
- Fortăreață - biletul 2 €
- Sit arheologic Filipi - biletul 3 €
- Muzeul arheologic Filipi - biletul 2 €
- Sit arheologic și muzeul Filipi - biletul 4 €
OBSERVAȚII:
- Extra taxă pentru camera cu două paturi pe zi de persoană: 5 €
- Extra taxă pentru camera cu un pat pe zi: 16€
- Posibilitatea de prelungire a rămâneri, pe zi:
Hotel ***
26€
Apartman:
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: +381655288004
+381114076490
+381628754729

