
                                                     

XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 

folkloru, chórów i orkestr 

PERAMOS, KAVALA – GRECJA 

“Magic of Greece” 17-22 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. 

Nea Peramos to typowy grecki kurort z bardzo długą piaszczystą plażą. 

Mieszkańcy zajmują się między innymi rolnictwem, dlatego też w Nea Peramos 

można kupić doskonałe lokalne wino oraz oliwę z oliwek. Największą zaletą Nea 

Peramos jest oddalona nieco ponad jeden kilometr plaża Amolofi. Jest to jedna z 

najpiękniejszych plaż w północnej Grecji, o długości 3 km, z drobnym złotym 

piaskiem.  

Kawala jest stolicą prefektury Kawala i drugim co do wielkości miastem w 

północnej Grecji (po Salonikach). Miasto ma kształt amfiteatru, które rozciąga 

się od portu do zamku, który położony jest na najwyższym wzniesieniu oraz z 

drugiej strony do góry Simvolo. Kawala jest białym miastem z białymi 

budynkami i przypomina wielki płatek śniegu i jest jednym z najbardziej 

malowniczych miast w Grecji. 

 

PROGRAM: 



1. Dzień - 17.09 Przyjazd do Peramos. Zameldowanie w wybranym hotelu. 

Kolacja. Nocleg.  

2. dzień - 18.09 Śniadanie. Konferencja prasowa. Czas wolny. Fakultatywna 

wycieczka do Kavaly. Powrót do hotelu. Czas wolny. Kolacja. Możliwość 

zorganizowanie wieczornego wyjścia. Nocleg. 

3. dzień - 19.09 Śniadanie. Prezentacja informacyjna w sali konferencyjnej. 

Fakultatywna wycieczka do Salonik Biała Wieża, Kościół św. Demetriusza, 

Plac Arystotelesa, itp.). Powrót do Peramos. Ceremonia otwarcia festiwalu. 

Występy zespołów. Kolacja. Nocleg. 

4. dzień - 20.09 Śniadanie. Czas wolny lub fakultatywna wycieczka. Czas 

wolny. Występy grup. Ceremonia zakończenia festiwalu. Kolacja. 

Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.  

5. dzień - 21.09 Śniadanie. Fakultatywna wycieczka na tradycyjną grecką 

wieś. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.  

6. dzień - 21.09 Śniadanie. Wymeldowanie. Wyjazd. 

CENA ZA OSOBĘ: 

Hotel 3*  129€ 
Dodatkowy dzień 26€ 

Apartamenty  99€ 

Dodatkowy dzień 20€ 

*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.  

 Fakultatywne wycieczki  

 Wydatki indywidualne i wszelkie koszty, których nie pokryw organizator 

festiwalu. 

CENA NIE ZAWIERA: 

 Bilety na wszystkie wycieczki i atrakcje turystyczne  

 Przewodnik za wszystkie wycieczki (cena zależy od wybranego języka)  

 Transfer lotnisko-hotel-lotnisko  

- Autobus do 30 os. - 280€  



- Autobus do 50 os. - 320€  

 Zwiedzanie Salonik  

- Autobus – 10€/os. - w jedną stronę  

-Przewodnik po Salonikach - 80-100€ (cena uzależniona od wybranego                 

języka)  

- Biała Wieża - 3€, bilet  

• Rejs statkiem   

• Grecki wieczór w restauracji (w cenę wliczona kolacja i jeden napój) 

• Wycieczka do Meteory  

• Dyskoteka - 5€ 

UWAGI: 

 Dopłata za pokój dwuosobowy za osobę za dzień: 5€ 

 Dopłata za pokój jednoosobowy za dzień: hotel 3* - 19€ 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji 

wycieczek lub poszczególnych pozycji z programu, ze względu na obiektywnie 

uzasadnione okoliczności. 

 

   
 

 


