
                                              

 

 

 

 
 

XV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 

folkloru, chórów i orkiestr 

KORFU, GRECJA 

“Achilleion”    25.08.-30.08.2020 
 

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. 

Korfu, co do wielkości, grecka wyspa na Morzu Jońskim. Wyspa Korfu i 

mniejsze wyspy Ereikoussa, Mathraki i Othonoi tworzą razem gminę, która 

stanowi północno-zachodnią granicę Grecji. Głównym miastem wyspy i siedzibą 

gminy jest również miasto o nazwie Korfu. W mieście znajduje się Uniwersytet 

Joński. Organizacja Mediteranian organizuje ten festiwal we współpracy z gminą 

Korfu. W związku z tym, że jest to jeden z największych festiwali na Korfu, 

przyciąga on mnóstwo uczestników i obserwatorów z całego świata. 

 

PROGRAM: 

1. dzień-25.08 Przyjazd na Korfu. Zameldowanie w wybranym hotelu. 

Spotkanie z przedstawicielami grup. Kolacja. Możliwość wieczornego 

wyjścia. Nocleg. 

2. dzień-26.08 Śniadanie. Konferencja prasowa. Czas wolny. Występy 

zespołów. Kolacja. Możliwość organizacji wieczornego wyjścia. Nocleg.  

3. dzień-27.08 Śniadanie. Spotkanie informacyjne w hotelowej sali 

konferencyjnej. Wycieczka fakultatywna (zwiedzanie miasta lub rejs 



statkiem). Czas wolny. Kolacja. Występy uczestników. Możliwość 

wieczornego wyjścia. Nocleg. 

4. dzień-28.08 Śniadanie. Wycieczka fakultatywna po mieście (Nowa i Stara 

twierdza, Pałac św. Michała i Jerzego, Plac Spianada, itd.). Czas wolny. 

Kolacja. Nocleg. 

5. dzień-29.08 Śniadanie. Opcjonalnie zwiedzanie miasta (Kościół Agios 

Spyridon, kościół Panaghia Spiliotissa, itp.). Czas wolny. Kolacja. Możliwość 

wieczornego wyjścia na dyskotekę lub do tawerny. Nocleg. 

6. dzień-30.08 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd. 

 
*Wycieczka po Korfu - https://www.youtube.com/watch?v=33VuHROdvRo 

CENA ZA OSOBĘ: 

Hotel Oassis*** www.corfuoasis.com  149€ 
Dodatkowy dzień 30€ 

Hotel Victoria Hill *** www.victoria-hill-hotel-corfu.com   

139€ 
Dodatkowy dzień 28€ 

Hotel Primavera *** www.primaverahotel.gr  

Hotel Mega ** www.megahotel.gr  

Hotel Costas ** www.costahotelcorfu.com  

Apartaments Cactus  119€ 
Dodatkowy dzień 24€ Apartaments Passoa  

*Grupy, które uczestniczyły wcześniej w festiwalach organizowanych przez 

Mediteranian Organization otrzymają 10% zniżki. 

CENA ZAWIERA: 

 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:  

 Bilety do wszystkich muzeów i atrakcji turystycznych 

 Przewodnik na wszystkie wycieczki (cena zależy od języka)  

 Transfer lotnisko - hotel – lotnisko:  

-autobus do 30 osób - 100€ (w jedną stronę) 

- autobus do 50 osób - 120€ w jedną stronę  

https://www.youtube.com/watch?v=33VuHROdvRo
http://www.corfuoasis.com/
http://www.victoria-hill-hotel-corfu.com/
http://www.primaverahotel.gr/
http://www.megahotel.gr/
http://www.costahotelcorfu.com/


 Przewodnik dla odwiedzających Korfu 80 € - 90 € (cena zależy od języka)  

- Pałac św. Michała i Jerzego - 3€ bilet 

- Pałac Achillesa - 5 €, bilet  

- Muzeum Sztuki Azjatyckiej - 3€, bilet  

- Muzeum Archeologiczne - 3€, bilet  

- Prom Igoumenitsa - Korfu - Igoumenitsa -10€ cena za osobę  

 Grecki wieczór w tawernie, kolacja i jeden napój w cenie – 15€  

 Wycieczka na wyspę "Vido" - 6€  

 Dyskoteka - 6€  

 Rejs statkiem - 15€ 

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.   

 

    

 

 


