
                              

 

 

 

 

XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 

folkloru, chórów i orkiestr 

PARGA – GRECJA “Preveza dance” 

30 czerwca – 5 lipca 2020 

 
Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z 

lokalnymi władzami samorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi 

zespołami ludowymi. Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz 

międzynarodowych mediów. Prezydenci miast lub ich zastępcy, z których 

pochodzą uczestnicy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt 

organizatora. 

Parga – miejscowość w Grecji, nad morzem Jońskim. Posiada walory 

geograficzne oraz przyrodnicze: zabytki, poczynając od okresu kultury 

mykeńskiej, po weneckie i francuskie fortyfikacje. Parga przyciąga tysiące 

turystów każdego lata ze względu na najpopularniejsze letniska na wybrzeżu 

Epiru. Jest to urocze miasteczko w zachodniej Grecji o żywym stylu wyspy. 

Zbudowane wzdłuż zbocza wzgórza, otoczone bujną zielenią i niebieskim 

morzem. Wakacje w Pardze można łączyć z wycieczkami do innych pięknych 

miejsc, takich jak Sivota, Preveza czy wyspa Lefkada. 

 

PROGRAM: 

1. dzień-30.06 Przyjazd do Pargi. Zameldowanie w wybranym hotelu. Kolacja. 

Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg. 



2. dzień-01.07 Śniadanie. Konferencja prasowa. Opcjonalna wycieczka po 

mieście (zamek, stara fabryka oliwy z oliwek, wycieczka fakultatywna do 

rzeki Acheron, itd.). Czas wolny. Kolacja. Wieczór w restauracji. Nocleg. 

3. dzień-02.07 Śniadanie. Opcjonalny rejs statkiem. Ceremonia otwarcia 

festiwalu. Występy zespołów. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. 

Nocleg. 

4. dzień-03.07 Śniadanie. Opcjonalna wizyta na jednej z najpiękniejszych plaż 

w Pardze. Występy zespołów. Ceremonia zakończenia festiwalu. Możliwość 

wieczornego wyjścia. Kolacja. Nocleg. 

5. dzień-04.07 Śniadanie. Fakultatywna wycieczka. Czas wolny. Kolacja. 

Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg. 

6. dzień-05.07 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd. 

*Przewodnik po Pardze: https://www.youtube.com/watch?v=gZYH7CDKYkg 

CENA ZA OSOBĘ: 

Hotel2*  129€ 
Dodatkowy dzień 26€ 

Apartament  119€ 
Dodatkowy dzień 24€ 

*Grupy, które uczestniczyły wcześniej w festiwalach organizowanych przez 

Mediteranian Organization otrzymają 10% zniżki. 

CENA ZA OSOBĘ:  

 Zakwaterowanie w wybranym obiekcie w pokojach dwu, trzy lub 

czteroosobowych z wyżywieniem (śniadanie i kolacja).    

 Uczestnictwo w festiwalu.   

 Opiekę podczas trwania festiwalu.  

 Dyplomy, tablice pamiątkowe, materiały foto i video. 

CENA NIE ZAWIERA: 

 Wycieczki fakultatywne.    

 Wydatki indywidualne i wszelkie koszty, których nie pokryw organizator 

festiwalu. 

FAKULTATYWNE WYCIECZKI I USŁUGI  

 Przewóz z/na lotnisko  

-autobusem do 30 osób -280€ (w jedną stronę) 

-autobusem do 50 osób- 320€ (w jedną stronę) 

 Wszystkie bilety do miejskich zabytków oraz wycieczki: 

-Wycieczka po mieście z przewodnikiem (cena w zależności od języka) 

https://www.youtube.com/watch?v=gZYH7CDKYkg


-Grecki wieczór z muzyką na żywo, kolacją i 1 napojem w cenie: 12€  

-Muzeum oliwy Paragaea 5€ 

-Rejs statkiem 

-Dyskoteka 5€ 

UWAGI: 

 Dopłata za pokój dwuosobowy za osobę za dzień: 5€ 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji 

wycieczek i poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie 

uzasadnione okoliczności. 

 


