
  

  
 

Ediţia XI - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE 
FOLCLOR,CORURI ŞI ORCHESTRĂ  

THASSOS, KAVALA, NEA VRASNA - GRECIA 
"Magic of the Green Island" 

20-25 Iunie 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. 
 

Thassos – Insula cea mai verde din Grecia, în nordul mării Egee, cunoscută 
pentru dumbravele de măslini și pădurile de pin din munți. De aceea este 
numită și „pădurea plutitoare”. Insulă aflată în Marea Egee, Thassos este 
cunoscută încă din timpurile antice pentru minele sale de aur și marmura de o 
calitate excepţională. Renumită pentru plajele sale curate, ospitalitatea 
locuitorilor, vinul delicios și mierea excelentă. Orașul principal este Limenas 
(Thassos), care este şi cel mai mare port și centru comercial.  

Kavala este un oraș situat în Nordul Greciei, principalul port maritim al 
regiunii Macedonia de Est. Este situat în golful Kavala, vis-a-vis de insula Tasos. 
Se află pe autostrada Egnatia, la o oră și jumătate depărtare de Salonic. 

 



PROGRAM: 
 

Ziua 1 – 20 Iunie. Sosire la Thassos. Cazarea în hotelul ales. Timp liber pentru 

activități individuale. Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 2 – 21 Iunie. Mic dejun. Conferinţă de presă la centrul de presă.  Timp liber 

pentru activități individuale. Opţional: vizită la Evreokastro, Synikismoa, Agios 

Vassilios și Glykadi. Ceremonia de deschidere a festivalului. Desfăşurare program: 

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

Ziua 3 – 22 Iunie. Mic dejun. Prezentare informativă în sala de conferinţe.  

Opţional: excursie la Kavala. Spectacole grupe participante. Ceremonia de 

închidere a festivalului. Opţional: ieşire de seară. Cazare de noapte.  

Ziua 4 – 23 Iunie. Mic dejun. Opţional: vizită la Nea Vrasna. Timp liber pentru 

activități individuale. Cina. Opţional: ieşire de seară. Cazare de noapte.  

Ziua 5 – 24 Iunie. Mic dejun. Timp liber la plajă sau opţional: croazieră cu 

vaporașul. Opţional: ieşire de seară. Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 6 – 25 Iunie. Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor.  
*Călătorie la Tasos – ghid turistic http://www.youtube.com/watch?v=k16qHjp-xq0&feature=related 

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

 

PREȚUL 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 
 

PREȚUL NU INCLUDE: 

• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 

PREŢ / PERSOANĂ: 

Hotel ** 

 139 Euro 
o zi suplimentară: 28 Euro 

Apartamente 

 119 Euro 
o zi suplimentară: 24 Euro 

http://www.youtube.com/watch?v=k16qHjp-xq0&feature=related


 

EXCURSII OPŢIONALE ȘI SERVICII: 
 

• Transfer cu autocarul de/până la aeroport:  

▪  o direcţie, până la 50 de persoane – 250 € 

• Bilete pentru toate excursiile, vizitele și atracțiile 

• Ghid turistic pentru toate tururile (prețul variază în funcţie de limba aleasă) 

• Excursie la Kavala- Philippi – transport cu autocarul - 12€ / persoană 

• Bac Kavala- Thassos –Kavala: 5€ / persoană /o direcţie 

• Muzeul arheologic Kavala – biletul 2 € / persoană 

• Fortăreața - biletul 2 € / persoană 

• Sit arheologic Philippi - biletul 3 € / persoană 

• Muzeul arheologic Philippi - biletul 2 € / persoană 

• Sit arheologic și muzeul Philippi - biletul 4 € / persoană 

• Seară grecească la restaurant (cină, o băutură inclusă în preț) - 15 €/ persoană 

• Croazieră - 15 € 

• Discotecă – 6€ 
 

OBSERVAȚII: 
 

• Extra taxă pentru camera dublă / persoană / zi : 5 Euro 

• Extra taxă pentru camera single / persoană / zi: Hotel: 17 Euro 
 

Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba termenii și condiţiile 
referitoare la excursiile opţionale și la unele detalii din program, 

datorită unor circumstanţe obiective. 
 

 


