
 
 

 

 
 

 
Ediţia XV - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL 

de folclor, coruri şi orchestră 
“Аchilleion” 

CORFU – GRECIA 
25 – 30 Iunie 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. 

Corfu este a doua insulă ca mărime în Marea Ionică din Grecia, incluzând 
insulele mici din jur, care formează frontiera de Nord-Vest a Greciei. Insula face 
parte din regiunea Corfu, ca şi din municipalitatea care include insula Corfu şi 
insulele mai mici din jurul acesteia: Ereikous, Mathraki şi Othonoa. Principalul oraş al 
acesteia este deasemeni denumit Corfu. Mediterranean Organization organizează 
aici Festivalul în cooperare cu Municipalitatea Corfu şi Asociaţia Culturală Sinai. 
Ţinând cont de faptul că acesta este unul dintre cele mai mari festival din Corfu, 
multe grupuri şi dansatori din întreaga lume se adună aici în fiecare an. 

PROGRAM:  

Ziua 1 – 25 Iunie:  Sosire în Corfu. Cazarea în hotelul ales. Întâlnire cu reprezentanţii 
grupurilor participante. Timp liber. Cina. Cazare de noapte. 



Ziua 2 – 26 Iunie: Mic dejun. Conferinţă de presă. Timp liber pentru activităţi 
individuale. Opţional: turul oraşului (Agios Spyridon, Panaghia Spiliotissa, ...).  
Ceremonia de deschidere a festivalului. Desfăşurare program: spectacole  grupe 
participante. Cina. Opţional: ieșire de noapte. Cazare de noapte. 
Ziua 3 – 27 Iunie: Mic dejun. Opţional: plimbare cu vaporaşul. Timp liber. 
Desfăşurare program: spectacole grupe participante. Ceremonia de închidere a 
festivalului. Cina. Opțional: ieșire de seară. Cazare de noapte. 
Ziua 4 – 28 Iunie: Mic dejun. Opţional: tur oraş (Fortăreaţa Veche şi Nouă, Palatele 
Sf. Mihail şi Sf. Gheorghe, Piaţa Spianada..). Timp liber pentru activităţi individuale. 
Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 5 – 29 Iunie: Mic dejun. Opţional: excursie pe insula Vido. Cina. Opțional: ieșire 
de seară. Cazare de noapte. 
Ziua 6 – 30 Iunie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 

  

   *Excursie în Corfu –  https://www.youtube.com/watch?v=T1yQJk-Vl0E 

PREŢ / PERSOANĂ: 

Hotel Oassis*** www.corfuoasis.com 

PREŢ AGREAT 

Hotel Victoria Hill *** www.victoria-hill-hotel-corfu.com 

Hotel Primavera *** www.primaverahotel.gr 

Hotel Mega ** www.megahotel.gr 

Hotel Costas ** www.costahotelcorfu.com 

Apartments Cactus / 
Passoa 

 

*Ofertă specială: Grupurile care au participat deja la alte festivaluri ale Mediteranian 

Organization beneficiază de un discount de 10% 

 

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 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T1yQJk-Vl0E
http://www.corfuoasis.com/
http://www.victoria-hill-hotel-corfu.com/
http://www.primaverahotel.gr/


 PRETUL NU INCLUDE: 

• Excursiile opţionale  

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 
 

EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 

• Bilete pentru muzee şi atracţii turistice 

• Ghid pentru toate vizitele (preţul variază în funcţie de limba aleasă) 

• Transfer cu autocarul de la / către Aeroport 
▪ o direcţie, grup până la 30 de persoane: 100€ 
▪ o direcţie, grup până la 50 persoane: 120€ 

• Ghid turistic pentru tur Corfu: 80 € - 90 € (preţul variază în funcţie de limbă) 

• Palatul Sf. Mihail şi Gheorghe - bilet 3€ / persoană 

• Castelul Ahilion Castle - bilet 5 € / persoană 

• Muzeul de Artă Asiatică - bilet 3 € / persoană 

• Muzeul Arheologic - bilet 3 € / persoană 

• Ferry Igoumenitsa - Corfu - Igoumenitsa - 10 € / persoană / o direcţie 

• Seară grecească într-o tavernă, cină şi o băutură inclusă - 15 € / persoană 

• Excursie pe insula Vido - 6 € / persoană 

• Night club - 6 € 

• Croazieră - 15 € 
 

NOTE: 

• 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. 
 

 


