
 
 

 

Ediţia XVII - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL 
DE FOLCLOR, CORURI ŞI ORCHESTRĂ 
OLYMPIC BEACH – GRECIA “DANCING 

UNDER THE OLYMP” 20 - 25 August 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. 
 

Paralia se află în partea de est a regiunii Pieria, în Grecia. Fost municipiu, odată 
cu schimbarea guvernului în 2011, Paralia devine parte a municipalității Katerini. 
Înainte de aceasta, sediul municipalității a fost în Kalitea. Plaja se situează pe Riviera 
Olimpică. Turismul este foarte dezvoltat în timpul verii și datorită numeroaselor 
hotele, taverne, restaurante, baruri și discoteci. Plajele de nisip acoperă cea mai mare 
parte a coastei Paraliei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM: 
 

Ziua 1 - 20 August: Sosire la Olympic Beach /Paralia. Cazare la hotelul ales. Timp liber 
pentru activităţi individuale. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 2 - 21 August: Mic dejun. Conferinţă de presă. Timp liber pentru activităţi 
individuale. Opţional: excursie la Muntele Olimp. Cina. Opţional: ieșire de seară. 
Cazare de noapte. 



Ziua 3 - 22 August: Mic dejun. Prezentare informativă în sala de conferinţe. Opţional: 
turul oraşului Thessaloniki (Turnul alb, Biserica Sf. Dimitrie, Piața Aristotel etc.). 
Ceremonia de deschidere a festivalului. Spectacole grupe participante. Cina. Cazare 
de noapte. 
 

Ziua 4 - 23 August: Mic dejun. Opţional: tur al siturilor arheologice Dion și Vergina. 
Spectacole grupe participante. Ceremonia de închidere a festivalului. Cina. Opţional: 
ieșire de seară. Cazare de noapte. 
Ziua 5 - 24 August: Mic dejun. Opţional: tur al satelor din zonă. Timp liber pentru 
activităţi individuale. Cina. Opţional: ieşire de seară. Cazare de noapte. 
Ziua 6 - 25 August: Micul dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 
 

*Trip to Paralia Katerinis – Travel guide http://www.youtube.com/watch?v=n9L-IYy6eSI  
 

PREŢ / PERSOANĂ: 
 

PARALIA KATERINIS  

  Hotel Lilalo  www.hotellilalo.gr        

  Hotel Yakinthos  
www.yakinthoshotel.gr 

  109 Euro 
   

  Hotel Katerina        o zi suplimentară: 22 Euro 
  Hotel Rodon          

  Hotel Orea Eleni  www.hotel-oreaeleni.gr    

  Hotel Erato  
www.portodelsol.gr      

www.kostishotel.com  129 Euro   
Hotel Porto Del Sol 

 

   www.hotel-viktoria.net   

Hotel Kostis 
 

o zi suplimentară: 26 Euro          

  Hotel Victoria          

  Hotel Rainbow          

  OLYMPIC BEACH         

  Hotel Phoenix        119 Euro 
  Hotel London        o zi suplimentară: 24 Euro 

 

*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 

 

 

PREŢUL NU INCLUDE: 
 

• Excursiile opţionale  
• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 

http://www.youtube.com/watch?v=n9L-IYy6eSI
http://www.hotellilalo.gr/
http://www.yakinthoshotel.gr/
http://www.hotel-oreaeleni.gr/
http://www.portodelsol.gr/
http://www.hotel-viktoria.net/


EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 
 

• Bilete pentru toate excursiile, vizitele şi tururile  
• Transfer cu autocarul de la / până la Aeroport 

▪ o direcție, până la 30 de persoane - 280€ 
 

▪ o direcție, până la 50 de persoane - 320€ 
 

• Excursie / tur oraş la Thessaloniki: 
▪ Transfer cu autocarul - 10€ / persoană 

 
▪ Ghid pentru vizita la Thessaloniki 80€ - 100€ (prețul depinde de limba 

aleasă) 
 

▪ Turnul Alb – biletul 3€ / persoană 
 

▪ Croazieră cu vaporașul - 9€ / persoană 
 

▪ Croazieră cu vaporașul cu mâncare și o băutură incluse - 15€ / persoană 
 

• Seară grecească la restaurant, cina și o băutură incluse - 12€ / persoană  
• Excursie la Meteora - 20€ / persoană  
• Shopping Mall Cosmos Centre  
• Discotecă - 5€ / persoană  
• Aquapark la Thessaloniki - 15€ 

 
 

OBSERVAŢII: 
 

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

 


