3. FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE
FOLCLOR, CORURI ȘI ORCHESTRE
PARGA, GRECIA
“Ionian coast”

02 - 07/09/2017
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.
Parga este oraș și comună care se află în nord-vestul regiuni Preveza în
Epir, în Grecia de nord-vest. Sediul comunității este satul Kanali. Parga se alfă
pe litoralul mării Egee între orașele Preveza și Igumenica. Este oraș cunoscut
după frumusețea sa. Parga atrage mii de turiști în fiecare vară din cauza
marcajelor naturale, precum sunt plajele. Parga este un oraș prea frumos în
Grecia de vest cu un stil viu înconjurat cu verdeață și marea albastră.
Frumoasele vile cu ziduri colorate sunt zidite pe dealurile în jurul portului și
alcătuiesc o atmosferă . În vârful dealului de pe port se află ruinele caștelului
vechi venețian. Valtos și Lichnos sunt cele mai frumoase plaje din regiune.
Odihna în Parga se poate combina cu călătoria în alte prea frumoase localități,
precum sunt Sivota, Preveza sau Lefkada.

PROGRAMUL:

1.zi- 02.09.
Șosirea în Parga. Cazarea în obiectul ales. Timp liber pentru activitățiile
individuale. Cină. Cazare.
2.zi – 03.09.
Dejunul. Prezentație info. Tur facultativ al orașului (Caștelul Venețian,
Paragaea Parga Old Olive Muzeu, posibilitatea plecării la râul Aheron ...) .Pachet de prânz.
Timp liber pentru activitățiile individuale. Cină. Prietenie și posibilitatea de cinare în
restaurant. Cazare.
3.zi- 04.09.
Dejunul. Croazieră facultativă cu vaporul (turul Peșterei Afrodita).
Pachet de prânz. Ceremonia de deschidere a festivalului. Performanțele grupelor. Cină.
Ieșire facultativă. Cazare
4.zi- 05.09.
Dejunul. Plecare facultativă la una dintre cele mai frumoase plaje din
Parga. Pachet de prânz. Performanțele grupelor. Ceremonia de închidere a festivalului.
Timp liber pentru activitățiile individuale. Cină. Cazare.
5.zi- 06.09.
Dejunul. Plecare facultativă la una dintre cele mai frumoase plaje din
Parga. Pachet de prânz. Timp liber pentru activitățiile individuale. Cină. Cazare.
5.zi- 07.09.

Dejunul. Plecarea din hotel. Terminarea serviciului.

Călătoria la Parga –ghid turistic: https://youtu.be/JqPDHU_jSJE

PREȚ DE PERSOANĂ
Hotel
**

129€
Zi suplimentară 26€

Apartmane

**

119€
Zi suplimentară 24€

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







Transfer de/până la aeroport
Turul orașului cu ghid (prețul depinde de limbă)
Seară greacă într-un restaurant traditional, cină și o băutură
Muzeul Paragaea Olive Oil 5 €
Croazieră cu vaporul
Discotecă

OBSERVAȚII
 Extra taxă pentru camera cu două paturi 5 € de persoană pe zi
 Extra taxă pentru camera cu un pat de persoană pe zi:

Hotel ***

16 €

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

