
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   
   

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА 
фолклор, хорове и оркестри 

Гърция Паралия 
 "R H Y T H M   O F  O L Y M P" 

12 – 17 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. 

Паралия е бивша община в източната част на Пиерия, в Гърция. От 2011 г., 
когато правителството се променя, тя става част от община Катерини. Намира се 
на 4 км източно от Катерини и на 70 км от Солун. В миналото общината е със 
седалище в Калитея. Плажът на Паралия се намира на Олимпийската ривиера. 
Туризмът е много добре развит през лятото, има много приятни хотели, 
таверни, ресторанти, барове и дискотеки. Пясъчните плажове покриват по-
голямата част от крайбрежието на Паралия.  

 

ПРОГРАМА: 

1-ви ден – 12.09. Пристигане в Паралия. Настаняване в избрания хотел / 
апартамент. Вечеря. Нощувка. 
2-ри ден – 13.09. Закуска. Пресконференция. Свободно време за лични дейности. 
Незадължителна обиколка на планината Олимп. Вечеря. Възможност за излизане 
в града. Нощно настаняване. Нощувка. 
3-ти ден – 14.09.  Закуска. Информация за презентация в пресцентъра. По 
желание можете да посетите Солун (Бялата кула, църквата Св. Димитрий, площад 
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Аристотел и др.). Церемония по откриването на фестивала. Изпълнение с групи. 
Вечеря. Нощувка. 
4-ти ден – 15.09. Закуска. По желание можете да посетите археологическия 
обект Дион и Вергина. Свободно време за лични дейности. Изпълнение с 
групи. Церемония по закриване на фестивала. Вечеря. Възможност за излизане 
в града. Нощувка. 
5-ти ден – 16.09. Закуска. Незадължителна обиколка на съседни села. 
Свободно време за лични дейности. Вечеря. Възможност за излизане в града. 
Нощувка. 
6-ти ден – 17.09. Закуска. Групово отпътуване от хотела. Прекратяване на услугите. 

Туристически гид * www.youtube.com/watch?v=n9L-IYy6eSI 

*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 

 Грамоти (дипломи), плакати, снимки и видеоклипове. 
 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Допълнителни екскурзии 

 Лични разходи и всички други разходи, които не са споменати във 
програмата 
 

ЦЕНА  НА ЧОВЕК: 
PARALIA KATERINIS 

Hotel Lilalo 
Hotel Yakinthos 
Hotel Erato 
Hotel Katerina 
Hotel Rodon 

www.hotellilalo.gr 
www.yakinthoshotel.gr 
 99 € 

Допълнителен ден: 20 € 

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

www.hotel-oreaeleni.gr 
www.portodelsol.gr 
www.kostishotel.com 
www.hotel-viktoria.net 
 

119 € 
Допълнителен ден: 24 € 

http://www.youtube.com/watch?v=n9L-IYy6eSI
http://www.hotellilalo.gr/
http://www.yakinthoshotel.gr/
http://www.hotel-oreaeleni.gr/
http://www.portodelsol.gr/
http://www.hotel-viktoria.net/


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 
• Билети за музеи и туристически атракции. 
• Екскурзоводи за всички обиколки (цената зависи от избрания език) 
• Трансфер летище-хотел-летище (в една посока) 
 С автобус, до 30 души - 280 € 
 С автобус, до 50 души - 320 € 
• Екскурзия до Солун: 
- Трансфер с автобус - 10 евро (еднопосочно) 
- Туристически пътеводител за Солун € 80 - € 100 (цената зависи от 

избрания език) 
- Бяла кула - билет от 3 € 
- Разходка с кораб - 9 €  
- Разходка с кораб с включени храни и напитки - 15 € 
• Гръцка вечер с традиционна музика, вечеря и питие включва 12 € 
• Екскурзия до Метеора - 20 € 
• Дискотека - 5 € 
• Воден парк в Солун - 15 € 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Доплащане за двойна стая на човек на ден 5 € 
 
 

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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