
 
 
 

 

 

XV МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 

ЗА ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР 

КОРФУ, ГЪРЦИЯ – „Аchilleion“  

25 – 30 АВГУСТ 2020 
 

Фестивалът се организира от „Медитераниън Организeйшън” със 
съдействието на местните общини, търговски камари и местните фолклорни 
ансамбли. Фестивалът ще се излъчва от местната и международна преса и 
телевизия. Кметът или заместник-кметът на всеки град, от който идват 
участниците, ще бъде почетен гост за сметка на организаторите. 

КОРФУ е вторият по големина гръцки остров на Йонийско море. Заедно с 
околните малки острови формира северозападната граница на Гърция. 
Гръцкото му име на остров Корфу е Керкира (Κέρκυρα). Наименованието му 
идва от Коркира, дъщерята на Азоп. Легендата разказва, че Посейдон, богът на 
моретата, се влюбил в нея. Довел я на този остров, който нарекъл на нейно 
име. Богатата история и култура ще ви накарат да се влюбите в този остров. 

Тазгодишния фолклорен фестивал ще бъде организиран в сътрудничество с 
община Корфу и Синайската културна асоциация.  

 

 

 

 

 
 
 
 

ПРОГРАМА: 

1
ви

 ден 25.08 Пристигане на острова и настаняване в избрания хотел. Среща с 
представителите на групите. Свободно време за различни дейности.  Нощувка. 
2

ри
 ден 26.08 Закуска. Пресконференция в пресцентъра. Свободно време. 

Церемония по откриване на фестивала. Представления на групите участници. 
Вечеря. По желание - излизане. Нощувка. 
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://www.mediteranian-folklore-festivals.org/


3
ти

 ден 27.08 Закуска. Информативна презентация в конферентната зала на 

хотела. По желание обиколка на града или разходка с лодка. Свободно време. 
Представления на групите участници. Церемония по закриване на фестивала. 
Вечеря. Вечерно излизане по желание. Нощувка. 

4
ти

 ден 28.08 Закуска. По желание обиколка на града (старaта и новата крепост, 

дворец на Св. Михаил и Св. Георги, Спианада и т.н.). Свободно време. Вечеря. По 
желание вечер в дискотека или таверна. Нощувка. 
5

ти
 ден 29.08 Закуска. По избор обиколка на града (Църквата на Агиос 

Спиридон, църквата Панагия Спилиотиса и др.). Свободно време. Вечеря. По 
желание вечер в дискотека или таверна. Нощувка. 

6
ти

 ден 30.08 Закуска. Напускане на хотела и заминаване. Край на услугите. 
 

*Туристически гид за остров Корфу - www.youtube.com/watch?v=33VuHROdvRo 

 

ЦЕНА НА ЧОВЕК: 

Hotel Oassis*** www.corfuoasis.com 
149 €  

Екстра ден: 30 € 

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

139 € 
Екстра ден: 28 € 

Hotel Primavera *** www.primaverahotel.gr 

Hotel Mega ** www.megahotel.gr 

Hotel Costas ** www.costahotelcorfu.com 

Apartments Cactus/ Passoa  
119 € 

Екстра ден: 24 € 

* Специална оферта: Групи, които са участвали в други фестивали на 
“Медитераниън Организейшън ” ще получат отстъпка в размер на 10%.   

 ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 
 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четири легла с 

полу пансион (закуска и вечеря)  

 Такса за участие във фестивала 

 Придружител по време на фестивала 

 Дипломи, плакети, снимки и видеоклипове   

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 
 

 Допълнителни екскурзии 

 Лични разходи и всички други разходи, които не са включени в 
програмата 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 

 Трансфер от / до летището - хотел – летище:  
 OW (в едната посока) автобус до 30 души - 100 € 

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


 OW (в едната посока) автобус до 50 души - 120 € 

 Екскурзоводи за всички забележителности и обиколки на града 

 Билети за музеии и туристически атракции 

 Екскурзовод в Корфу 80 € - 90 € (цената зависи от езика) 
 Дворец на Св. Михаел и Св. Георгие - 3 €, билет 

 Дворец Ахилион - 5 €, билет 

 Музей на Азиатското изкуство - 3 €, билет 

 Археологически музей - 3 €, билет 

 Ферибот Игуменица - Корфу - Игуменица - Цена на човек от 10 € 

 Гръцка вечер в таверна, вечеря и едно питие - 15 € 

 Екскурзия до остров "Видо" - 6 € 

 Дискотека - 6 € 

 Разходка с кораб - 15 € 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Доплащане за двойна стая 5€ на човек на ден 

 Доплащане за единична стая на човек на ден: 
 Hotel Oassis ***            : 18 € 

 Hotel Victoria Hill/ Primavera/ Mega/ Costas     : 17 € 

 

Организаторът си запазва правото да променя условията и реда за 
изпълнение на екскурзиите и някои елементи от програмата, поради 

обективни обстоятелства. 
 

 

 

 

 

 

MEDITERANIAN ORGANIZATION  
www.mediteranian-folklore-festivals.org 

m.event.bg@gmail.com 

Kostas Leivadiotis: +381694444505, 

         +306992774284,  

         +381114231251 

 

 

http://www.mediteranian-folklore-festivals.org/
mailto:m.event.bg@gmail.com


 
 
   

. 
 
 
 
 

 


