
 

    

 
 
 

XVII МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 
ЗА ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР 

ОЛИМПИК БИЙЧ –ЛИТОХОРО–ГЪРЦИЯ 
“Звуковете на Олимп” 

АВГУСТ 20 – 25 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. 

ПАРАЛИЯ е бивша община в източната част на Пиерия, Гърция. След  реформата в 
местното самоуправление от 2011 г., е част от община Катерини. Преди това 
седалището на общината е било в Калитеа. Плажът се намира на т.нар. Олимпийска 
ривиера. Туризмът е изключително развит по време на летните месеци. Паралия е 
известна със своите хотели, механи, ресторанти, барове и нощни клубове. Пясъчни 
плажове обхващат почти цялoтo негово крайбрежие.  

ПРОГРАМА: 

1-ви ден 20.08 Пристигане в Паралия. Настаняване в хотела.  Свободно време за 
индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка. 
2-ри ден 21.08 Закуска. Пресконференция в конферентната зала на хотела. 
Свободно време. По желание посещение на планината Олимп. Вечеря. Излизане по 
желание. Нощувка.  
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3-ти  ден 22.08 Закуска. Представяне в конферентната зала на хотела.  По желание 
обиколка на площад  Аристотел, Бялата кула, църква "Свети Димитър". Церемония 
по откриването на фестивала. Изпълнения на групите. Вечеря. Нощувка.  
4-ти ден 23.08 Закуска. По желание посещение на археологически обекти на Дион 
и Вергина. Свободно време за индивидуални дейности. Изпълнения на групите. 
Вечеря. Излизане по желание. Нощувка. 
5-ти ден 24.08 Закуска. По желание посещение на традиционни местни села. 
Свободно време. Вечеря. Излизане по желание. Нощувка.  
6-ти ден 25.08 Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване. Край на услугите. 

*Екскурзия до Паралия Катерини - Туристически гид - www.youtube.com/watch?v=n9L-IYy6eSI 

ЦЕНА НА ЧОВЕК: 

Hotel Lilalo 
Hotel Yakinthos 
Hotel Erato 
Hotel Katerina 
Hotel Rodon 
 

http://www   
www.hotellilalo.gr 

 

                    www.hotelyakinthos.com  

  
 

 
109 € 

Екстра ден: 22 € 

Hotel Orea Eleni 
Hotel Porto Del Sol 
Hotel Kostis 
Hotel Victoria 
Hotel Rainbow 

 
www.hotel-oreaeleni.gr 

www.hotelportodelsol.gr 
www.kostishotel.com 
www.hotel-viktoria.net 

  

129 € 
Екстра ден: 26 € 

     
 

* Специална оферта: групи, които са участвали в други фестивали на 
„Медитераниън Организeйшън”, получават отстъпка в размер на 10%.  

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четири легла, 
полупансион (закуска, вечеря)  

 Такса за участие във фестивала.  

 Придружител по време на фестивала. 

 Грамоти (дипломи), плакети, снимки и видеоклипове.  

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Допълнителни екскурзии 

 Лични разходи и други разходи, които не са споменати в програмата 

http://www.youtube.com/watch?v=n9L-IYy6eSI
http://www/
http://www.hotellilalo.gr/
http://www.hotelyakinthos.com/
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 

 Всички билети за всички забележителности, музеи и туристически обиколки 
на града  

 Автобусен трансфер от/до летището  
           Еднопосочен  до 30 човека - 280 € 
           Еднопосочен до 50 души - 320 €  

 Обиколка на Солун 

 Трансфер с автобус, цена за един човек - 10 €  

 Екскурзовод за Солун 80-100 € (цена в зависимост от езика)  

 Бялата кула - билет 3 €, 

 Обиколка с кораб – 9 € 

 Обиколка с кораб с храна и едно питие – 15  € 

 Shopping Mall Cosmos  

 Гръцка вечер в ресторант, вечеря и една напитка включени в цената - 12€ 

 Туристическa екскурзия до Метеора - 20 €  

 Дискотека - 9 €; 

 Аквапарк Солун – 15 €  

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Доплащане за двойна стая 5€ по човек на ден 

 Доплащане за единична стая на човек на ден: 
- Hotel Lilalo/ Hotel Yakinthos/ Hotel Erato/ Hotel Katerina/Rodon   :13€ 
- Hotel Orea Eleni/ Hotel Porto Del Sol/ Kostis/ Victoria/ Rainbow        :16€ 

 

Организаторът си запазва правото да променя условията и реда за 

изпълнение на екскурзиите и някои елементи от програмата, поради 

обективни обстоятелства. 
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