
  
 

 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL  
DE FOLCLOR, CORURI ŞI ORCHESTRĂ 

PARGA – GRECIA 
„Preveza Dance“ 

30 Iunie – 05 Iulie 2020 
 

Festivalul este organizat de Mediteranian Organization în cooperare cu 

municipalitatea locală, camere de comerț și ansambluri de folclor locale. 

Festivalul este mediatizat prin presa şi televiziunile locale și internaționale. 

Primarii sau viceprimarii orașelor din care provin participanții sunt invitaţi 

onorifici ai festivalului, cheltuielile aferente urmând a fi acoperite de către 

organizatori. 

PARGA, un orăşel foarte pitoresc din Grecia, este situată în golful omonim 

al Mării Ionice, care se distinge prin valorile sale geografice și naturale, coasta 

stâncoasă, păduri de chiparoşi şi crânguri de măslini, ca şi prin arhitectura sa 

pitorească sau patrimoniul său istoric, de la monumente din perioada Miceniană 

până la fortificații venețiene și franceze. Parga este acum cea mai renumită 

stațiune de pe coasta Epirusului. Atrage mii de turiști în fiecare vară datorită 

caracteristicilor sale naturale, cum ar fi plajele. Este înconjurată de verdeață 

luxuriantă și mare albastră. Vacanţa în Parga poate fi combinată cu excursii în 

alte locuri frumoase, precum Sivota, Preveza sau Insula Lefkada. 
  
 

 

 

 



    PROGRAM: 
  

Ziua 1 – 30 Iunie: Sosire în Parga. Check in (cazare) la hotelul ales. Timp liber 

pentru activităţi individuale. Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 2 – 01 Iulie: Mic dejun. Conferinţă de presă la centrul de presă. Opţional: tur 

oraş (Castelul Veneţian, vechea Fabrică de ulei de măsline, râul Acheron...). Timp 

liber pentru activităţi individuale. Cina. Opţional: ieşire de seară la restaurant. 

Cazare de noapte. 

Ziua 3 – 02 Iulie: Mic dejun. Prezentare informativă în sala de conferinţe. 

Opţional: croazieră cu vaporaşul. Ceremonia de deschidere a festivalului. 

Spectacole grupe participante. Cina. Opţional: ieşire de seară. Cazare de noapte. 

Ziua 4 – 03 Iulie: Mic dejun. Opţional: ieşire la una dintre cele mai frumoase plaje 

din Parga. Spectacole  grupe participante. Ceremonia de închidere a festivalului. 

Timp liber pentru activităţi individuale. Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 5 – 04 Iulie: Mic dejun. Timp liber pentru activităţi individuale. Opţional: 

Turul insulelor ionice. Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 6 – 05 Iulie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 
 

 
*Excursie la Parga: https://www.youtube.com/watch?v=gZYH7CDKYkg 

 

PREŢ / PERSOANĂ: 

  Hotel **                                                                           129€  
o zi suplimentară  26 € 

 Apartament                                                                         119 €  
o zi suplimentară  24 € 

*Ofertă specială: Grupurile care au participat deja la alte festivaluri ale 
Mediteranian Organization beneficiază de un discount de 10% 
 

PREŢUL INCLUDE: 

• Cazarea în hotelul ales în camere cu două, trei sau patru paturi cu  

demipensiune (mic dejun și cină) 

• Taxa de participare la festival 

• Însoțire pe parcursul festivalului 

• Diplome/certificate, plachete, fotografii și înregistrări video 

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


 PREŢUL NU INCLUDE: 
 

• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 

 

 

    EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 
 

• Transfer de la / la Aeroport 

▪ o direcţie, cu autocarul – până la 30 de persoane – 280€ 

▪ o direcţie, cu autocarul – până la 50 de persoane – 320€ 

• Ghid tur oraş (preţul variază în funcţie de limba aleasă) 

• Seară grecească, restaurant cu muzică live şi cină + o băutură inclusă – 12 € 

• Muzeul măslinelor - 5 € 

• Croazieră cu vaporaşul 

• Discotecă – 5 € 
 
 

    OBSERVAŢII: 
 
 

• Extra taxă pentru cameră dublă: 5 Euro / persoană / zi. 

• Extra taxă pentru cameră single / persoană / zi:  Hotel**  - 19 € 
 

Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba termenii și condiţiile  

referitoare la excursiile opţionale și la unele detalii din program,  

datorită unor circumstanţe obiective. 
 

 


