
 

XVIII МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА  

ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР 

ПЕРАМОС, КАВАЛА “Магията на Гърция” 

17 – 22 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. 

       Неа Перамос е типичен гръцки курорт с широка пясъчна ивица. Основен 
поминък е земеделието и туризма. В Неа Перамос можете да си купите отлично 
вино и зехтин. Най-голямото предимство на градчето е плажът Амолофи, който 
е само на километър от центъра на града. Амолофи е един от най-красивите 
плажове на Северна Гърция, дълъг 3 км, със ситен златист пясък. 

Кавала е град в Северна Гърция, главно и най-важно пристанище в Източна 
Македония и Тракия. Старите имена на Кавала са Неаполис и Христо̀полис. 
Намира се срещу остров Тасос. Околностите на Кавала са населени още от 
праисторически времена, за което свидетелстват множеството исторически 
паметници. Място има огромно стратегическо и търговско значение, защото 
стои на пътя свързващ Македония и Тракия. 
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ПРОГРАМА: 
1-ви ден – 17.09. Пристигане в Перамос. Настаняване в избрания обект. 
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.  
2-ри ден – 18.09.  Закуска. Пресконференция в пресцентъра. Свободно време. 
Церемония по откриване на фестивала. Изпълнения на групите. Вечеря. По 
желание излизане на дискотека. Нощувка.  
3-ти ден – 19.09. Закуска. Презентация в залата за конференции на хотела.  
Свободно време за индивидуални дейности. По желание разглеждане на 
Кавала. Изпълнения на групите. Церемония по закриване на фестивала. Вечеря. 
По желание излизане в града. Нощувка. 
4-ти ден – 20.09. Закуска. Допълнителни екскурзии в Неа Врасна. Свободно 
време за индивидуални дейности. Вечеря. Незадължително излизане. Нощувка. 
5-ти ден – 21.09. Закуска. Свободно време за плаж или за разглеждане с 
корабче.  Незадължително излизане. Вечеря. Нощувка. 
6-ти ден – 22.09. Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване. Край на 
услугите. 
*Екскурзия до Венеция- Туристически гид http://www.youtube.com/watch?v=ue1IBhf_wdc 

ЦЕНА НА ЧОВЕК: 
ХОТЕЛ ***  129 € 

Екстра ден: 26 € 

АПАРТАМЕНТ  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 избрания обект в двойни, тройни и стаи с четири легла с 

полупансион (закуска , вечеря) 

  Такса за участие във фестивала 

  Придружител по време на фестивала 

  Дипломи, плакети, снимки и видеоклипове 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Допълнителни екскурзии. 

http://www.youtube.com/watch?v=ue1IBhf_wdc


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

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 

 Автобусен превоз от/до летището- хотел у Лио ди Йезоло 

 Еднопосочен до 30 души- 280 € 

 Еднопосочен до 50 души- 320 € 

 Билети за всички екскурзии, обиколки, атракции 

 Солун - 10 €  

 Екскурзовод за обиколка на Солун - 80-100 € (цената зависи от езика и броя 

на групата) 
 Разходка с корабче  
 Вход в дискотека 5€ 

 Вечеря в ресторант с музика на живо (вечеря и едно питие) 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Доплащане от 5€ за двойна стая 

 Доплащане за единична стая на човек на ден: 

Хотел: 19 € 

 

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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