
 
 
 
 

ZILELE ROMÂNEŞTI 
 

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL  
DE ETNOGRAFIE, FOLCLOR, CORURI ŞI ORCHESTRĂ  

CORFU – GRECIA  
“Ahilion” 

EDIȚIA a XIV-a, 02-07 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. 

        La festivalul nostru de etnologie şi folclor 
participanţii pot prezenta, promova si oferi spre 
vânzare produse etnologice,  precum: suveniruri, 
ceramică, textile, îmbrăcăminte, costume populare, 
alimente şi băuturi tradiţionale, articole de argint, 
bronz și aur și altele. De asemenea, se vor putea 
prezenta produse naturale cum ar fi: cosmetice și 
parfumuri, medicamente, vitamine și minerale, 
conserve de fructe și legume, produse vegetale și altele. La standurile festivalului 
nostru etnografic, oaspeții vor putea gusta produse ecologice, alimente 100% naturale 
și sănătoase, cum ar fi fructe, legume, sucuri, produse lactate, uleiuri de măsline ș.a. 
          Bucătăria tradițională românească este denumirea pe care o poartă combinaţia 
unică a gusturilor și obiceiurilor gastronomice specifice poporului român. Bucatele 
românești sunt gătite atât din legume, cereale, uleiuri vegetale, lapte, produse lactate, 
cât și din carne și subproduse din carne. Un loc aparte în bucătăria românească îl au 
prăjiturile, plăcintele, dulcețurile.  



Scopul etno-festivalului nostru este conservarea şi valorificarea tradiţiei, 
păstrarea și împărtășirea specificului bucătăriei naționale, iar prin acestea, contribuirea 
la dezvoltarea și răspândirea prieteniilor între diferite țări, tradiții și culturi. 

 
 
 
 
 
 

 Corfu este o insulă grecească din Marea Ionică, a doua ca mărime printre insulele 
existente, formând frontiera de Nord-Vest a Greciei împreună cu micile insule satelit. 
Insula face parte din regiunea și administrația municipală Corfu. Municipalitatea 
include insula Corfu și insulele mici Ereikoussa, Mathraki și Othonoi. Municipiul este tot 
pe insula Corfu unde se află și Universitatea Ionică.  

Mediteranian Organization este organizatoarea festivalului în colaborare cu 
municipalitatea Corfu, grupul local și Asociația Culturală Sinies. Este unul dintre cele 
mai mari festivaluri de gen în Grecia. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAM: 

Ziua 1 - 02 Iunie: Sosire în Insula Corfu şi cazare la hotelul ales. Timp liber pentru 

activități individuale. Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 2 - 03 Iunie: Mic dejun. Conferință de presă. Timp liber. Ceremonia de deschidere 

a festivalului. Spectacol cu reprezentațiile grupelor folclorice participante. Cina. 

Opţional: ieșire de seară. Cazare de noapte. 

Ziua 3 - 04 Iunie: Mic dejun. Prezentare informativă în sala de conferințe. Opţional: 

turul orașului sau croazieră cu vaporașul. Timp liber pentru activități individuale. 



Spectacol cu reprezentaţiile grupelor participante. Ceremonia de închidere și acordarea 

premiilor. Cina. Opţional: ieșire de seară. Cazare de noapte. 

Ziua 4 - 05 Iunie: Mic dejun. Opţional: turul orașului (Cetatea veche și nouă, Palatul Sf. 

Mihail și Sf. Gheorghe, Spianada...). Timp liber pentru activități individuale. Cina. 

Opţional: ieșire de seară la discotecă sau la restaurant. Cazare de noapte. 

Ziua 5 - 06 Iunie: Mic dejun. Opţional: turul orașului (biserica Agios Spyridon, biserica 

Panaghia Spiliotissa etc.). Timp liber pentru activități individuale. Cina. Opţional: ieșire 

de seară la discotecă sau la restaurant. Cazarea de noapte. 

Ziua 6 - 07 Iunie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 
 
*Excursie pe insula Corfu - http://www.youtube.com/watch?v=33VuHROdvRo 
 

 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 

Apartamente Cactus  

Apartamente Passoa  

 
 

 
 

 
 

 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 
 
 

 PREȚUL NU INCLUDE: 

• Excursiile opţionale  

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 
 

 EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 

• Bilete pentru muzee şi atracţii turistice 

• Ghid turistic pentru orice destinaţie (preţul variază în funcţie de limba aleasă) 

http://www.youtube.com/watch?v=33VuHROdvRo
http://www.corfuoasis.com/
http://www.victoria-hill-hotel-corfu.com/
http://www.primaverahotel.gr/


• Transfer cu autocarul de la/până la Aeroport: 

▪ o direcție până la 30 de persoane – 100 € 

▪ o direcție până la 50 de persoane – 120 € 

• Ghid tur oraş Corfu: 80€ - 90€ (preţul variază în funcţie de limba aleasă) 

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

• Palatul Ahilion - 5€ / bilet / persoană 

• Muzeul de Artă Asiatică - 3€ / bilet / persoană 

• Muzeul de Arheologie - 3€ / bilet / persoană 

• Transfer cu bac-ul (ferryboat) Igumenița – Corfu – Igumenița:  10€ / persoană 

• Noapte grecească la restaurant cu cină și o băutură incluse - 15€ / persoană 

• Excursie Insula Vido - 6€ / persoană 

• Discotecă - 6€ / persoană 

• Croazieră - 15€ / persoană 
 

OBSERVAŢII: 
 

• Extra taxă pentru camera cu două paturi: 5€ / zi / persoană.  

• Extra taxă pentru camera single (cu un pat) pe zi de persoană. 

 
Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba termenii și condiţiile  

referitoare la excursiile opţionale și la unele detalii din program,  

datorită unor circumstanţe obiective. 

 

 


