
 
 

 

 

 

X МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ  
ЗА ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР 

ЗАКИНТОС, ГЪРЦИЯ  

"Цветето на Изтока" 

22 – 27 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. 

ЗАКИНТОС е най-южният остров на Йонийскo море. Намира се южно от 
Кефалония и западно от Пелопонес и столицата на Гърция, Атина. Името на 
острова идва от митологичния Закинтос – син на Фигия. Смята се, че островът е 

туристическа атракция от древността, а именно гръцките богове Артемида и 
Аполон са си почивали тук заради мекия климат, идиличните пейзажи, 
красивия пясъчен плаж, тюркоазеното море и магическите залези. Естествената 
красота на острова е пълна с контрасти, което я прави още по-привлекателна и 
впечатляваща. Множеството подземни реки, източници на сладка вода, са 
причината за цялата зеленина на острова. Сред най-големите атракции със 
сигурност са морски костенурки, които заравят яйцата си на южните плажове на 
острова. Брега е разнообразен – от широки пясъчни ивици, до каменисти и 
скалисти плажове – всеки със собствена красота и чар. Закинтос притежава и 
богато историческо и културно наследство, което не трябва да се пропуска.
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ПРОГРАМА: 

1-ви ден – 22.09. Пристигане в Закинтос. Настаняване в избрания хотел. 
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка. 

2-ри ден –  23.09. Закуска. Пресконференция. По избор посещение на най-

известните плажове Навагио, Кери, Агиос Николаос, Крионери, Макрис Гиалос, 
Зигия. Излизане по желание. Вечеря. Нощувка. 
3-ти ден – 24.09.  Закуска. Пресконференция. По желание екскурзия до град 
Закинтос (Византийски музей в Занте, Венецианския дворец и музей). 
Церемония по откриването на фестивал. Изпълнения на групите. Вечеря. 
Излизане по желание. Нощувка. 

4-ти ден – 25.09. Закуска. Свободно време за индивидуални дейности. 
Стартиране на програмата. Церемония по закриване на фестивала. Вечеря. 
Излизане по желание. Нощувка. 

5-ти ден – 26.09. Закуска. Свободно време за плаж или обиколка с корабче. 

Излизане по желание. Вечеря. Нощувка. 

6-ти ден – 27.09. Закуска. Отпътуване от хотела. Прекратяване на услугите. 
* Zakintos – Turistički vodič https://youtu.be/xNTGieXhvMA   

 

ЦЕНА НА ЧОВЕК: 

Хотел *** 
139 € 

Екстра ден: 28 € 

Хотел ** 
119 € 

Екстра ден: 24 € 

Апартаменти *** 
109 € 

Екстра ден: 22 € 
 

*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, 
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 всички други разходи, които не са споменати във 
програмата 

ATIVNI IZLETI I DODATNE USLUGE: 

https://youtu.be/xNTGieXhvMA


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 

 Летищен трансфер 

   Еднократно до 30 души - 100 € 

   Единкратно до 50 души - 120 € 

 Билети за всички институции и екскурзии 

 Ферибот Kyllini - Закинтос - Kyllini в една посока  - € 8 на човек 

 Разходка с кораб 15 € на човек (обяд и вечеря включени в цената) 
 Византийски музей - 3 €, билет 

 Музей Соломос - 4 €, билет 

 Вечеря в ресторант с жива музика - 15€ (вечеря и напитка включени в 

цената) 

 Дискотека 6 € 

 ЗАБЕЛЕЖКА: 

• Доплащане за двойна стая 5€ на човек на ден: 

• Доплащане за единична стая на човек на ден:  
Хотел *** :17€ 

Хотел **  :14€ 

 

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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