
                

 

XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 

folkloru, chórów i orkiestr 

NEOS MARMARAS – GRECJA 

“Dancing around Torones” 2-7 września 2020 
 

Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy 

z lokalnymi władzami samorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi 

zespołami. Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz 

międzynarodowych mediów. Prezydenci miast lub ich zastępcy, z których 

uczestniczą grupy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt organizatora. 

Neos Marmaras to mały kurort, położony na półwyspie Sithonia (Halkidiki, 

Grecja). Położony jest na 3 wzgórzach, nad brzegiem morza, pomiędzy 

wzniesieniami Itamos i Tragoudeli (śpiewająca góra). Główną gałęzią gospodarki 

jest tu turystyka i rolnictwo (oliwki, wino i miód), a także rybołówstwo. Neos 

Marmaras znajduje się 125 km od Salonik i 55km od Polijiros. Większość 

mieszkańców pochodzi z wyspy Marmara na Morzu Marmara, lub miejscowości 

Parthenonas – małej wioski na wzgórzu Itamos. 

 

PROGRAM: 

1. Dzień - 02.09 Przyjazd do Neos Marmaras. Zakwaterowanie w wybranym 

obiekcie. Kolacja. Opcjonalne wieczorne wyjście. Nocleg.  

2. dzień – 03.09 Śniadanie. Konferencja w centrum prasowym. Wycieczka po 

Sithonii. Czas wolny. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy zespołów. 

Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.  



3. dzień – 04.09 Śniadanie. Spotkanie informacyjne w hotelu. Wycieczka do 

Salonik i jaskini Petralona. Występy zespołów. Ceremonia zakończenia 

festiwalu. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.  

4. dzień – 05.09 Śniadanie. Czas wolny na plaży lub fakultatywny rejs łodzią. 

Czas wolny. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg  

5. dzień – 06.09 Śniadanie. Czas wolny na plaży. Czas wolny. Kolacja. 

Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.  

6. dzień – 07.09 Śniadanie. Wymeldowanie. Wyjazd.  
*wycieczka do Neos Marmaras – przewodnik: https://www.youtube.com/watch?v=rr0GLo0wZtM 

CENA ZA OSOBĘ: 

Hotel Meliton Inn*** www.melitoninn.com  149€ 
Dodatkowy dzień 30€ 

Hotel Papagalos*** www.hotelpapgalos.com  129€ 
Dodatkowy dzień 26€ 

Hotel Petunia*** www.hotelpetunia.gr  129€ 
Dodatkowy dzień 26€ 

Hotel Olympos  119€ 
Dodatkowy dzień 24€ 

Vila Parthenon   

Apartments Pella  99€ 
Dodatkowy dzień 20€ 

Apartments Alexandra   

*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 niepełnym 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=rr0GLo0wZtM
http://www.melitoninn.com/
http://www.hotelpapgalos.com/
http://www.hotelpetunia.gr/


 Transfer z / na lotnisko 

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

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

 Bilety na wszystkie wycieczki po mieście:  

- Biała Wieża 3 €  

- Centrum handlowe Centrum Kosmos  

 Przewodnik turystyczny po mieście Saloniki 80-100€ (cena zależna od 

języka)  

 Zwiedzanie miasta Saloniki (cena przejazdu autobusem od osoby - 15 €) 

 - z przejazdem autobusem- 25€ 

 - bez przewozu 20€  

 Dyskoteka - 5€  

 Grecki wieczór w restauracji, kolacja i jeden napój w cenie - 12€ 

UWAGI: 

 Dopłata za pokój dwuosobowy za osobę za dzień: 5€    

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji 

wycieczek lub poszczególnych pozycji z programu, ze względu na obiektywnie 

uzasadnione okoliczności. 

 

    
 

FAKULTATYWNE WYCIECZKI I USŁUGI: 


