
  

 

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 

ЗА ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР 

АСПРОВАЛТА, СТАВРОС, НЕА ВРАСНА 

"Магията на Гърция"   

07 – 12  Септември 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. 

Аспровалта се намира недалеч от Уранополис и полуостров Атос, на около 
70 км от Солун, в района на Св. Георги. Аспровалта е комбинация от всичко, 
което може да представлява интерес за всеки посетител: златни плажове, 
кристално чисто море, планини, езеро, богата растителност, магически изглед 
и множество археологически и исторически забележителности. Всичко това го 
прави един от най-известните и популярни курорти в Северна Гърция. 

Ставрос е на 75 километра от Солун, в залива Стримоникос, в подножието 
на планината Холомонтас. Чистото море, запазена природа, красивите пясъчни 
плажове и заливи и много зеленина са характерни за този малък град. Намира 
се в близост до Атос и Света Гора, Солун, Кавала и е богат на археологически 
обекти и историческите забележителности. 
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 ПРОГРАМА: 

1-ви ден – 07.09. Пристигане в Аспровалта, Неа Врасна или Ставрос. 
Настаняване в избрания хотел. Свободно време за индивидуални дейности. 
Вечеря. Нощувка. 
2-ри ден – 08.09. Закуска. Пресконференция. Свободно време за 
индивидуални дейности или посещение на град Солун. Церемония по 
откриване на фестивала. Програма и групово представяне. Вечеря. Вечерно 
излизане, по желание. Нощувка. 
 3-ти ден – 09.09. Закуска. Посещение на Кавала по желание. Изпълнение на 
ансамблите. Церемония по закриване на фестивала. Вечеря. Допълнително 
излизане до дискотеката, по желание. Нощувка. 
4-ти ден – 10.09. Закуска. Свободно време за плажа. Свободно време за 
индивидуални дейности. Вечеря. Излизане по желание. Нощувка. 
5-ти ден – 11.09. Закуска. Свободно време за плажа. Свободно време за 
индивидуални дейности. Вечеря. Вечерно излизане. Нощувка. 
6-ти Ден – 12.09. Закуска. Отпътуване от хотела. Прекратяване на услугите. 

* Туристически гид на Аспровалта и Неа Врасна:  https://youtu.be/gnBWp1TK8doEN 
*  

 ЦЕНА НА ЧОВЕК: 

 
Hotel*** 

119 € 
Екстра ден: 24 € 

 

Hotel**/Apartments 
99 € 

Екстра ден: 20 €  

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

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

• Настаняване в две или три или четири легла на база полупансион (закуска и 
вечеря) 

• Участие във фестивала 

• Придружител по време на фестивала 

• Дипломи (грамоти), плакети, снимки и видео записи 
 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 
 

• Незадължителни екскурзии 

• Индивидуални и непрограмирани разходи 

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 
 

• Трансфер от / до летище Солун - обиколка на града 

• Трансферна цена на автобус на човек - 10 € 

https://youtu.be/gnBWp1TK8do


• Thessaloniki Guide (екскурзовод) 80 € - 100 € (цената зависи от езика) 
• Бяла кула - € 3, билет Обиколка на града - € 9 

• Обиколка на града с храна и напитки - 15 € 

• Търговски център Космос Център Екскурзия в Метеора - 20 € 

• Waterland Solun - 15 € Дискотека - 5 € 

• Гръцка вечер в ресторанта, вечеря и напитка, включени в цената - 15 € 

• Пътуване до Кавала 

• Археологически музей на Кавала - 2 €, билет 

• Археологически обект Филипи - 3 €, билет 

• Археологически музей Филипи - 2 €, билет 

• Археологически обект и Музей Филипи - 4 €, билет 

 ЗАБЕЛЕЖКА: 

• Допълнителна такса от 5€ за двойна стая 

• Допълнителна такса за стая с единично легло: 
Хотел *** : 17€ 

 

Организаторът си запазва правото да променя условията на 
незадължителните екскурзии и програмни елементи в резултат на 

обективни обстоятелства. 
 

UČUJE: 
 

 

  
     MEDITERANIAN ORGANIZATION  
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FAKULTATIVNI IZLETI I TURE: 
 

 

 

    

 



 


