
 
 
 
 
 

Ediţia XI - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL 
DE FOLCLOR, CORURI & ORCHESTRĂ  

"Magic of Greece" 
 

ASPROVALTA, STAVROS, KAVALA – GREECE  
07-12 Septembrie 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. 
 

Asprovalta este situat în golful Strumica, în nordul Greciei. În această zonă sunt 
două mari oraşe: Asprovalta şi Stavros. Asprovalta este cel mai mare oraş din 
regiune şi unul dintre cele mai dezvoltate turistic în Nordul Greciei. Oraşul are cca 
300 de buticuri si magazine de suveniruri, şi peste 100 de restaurante şi taverne. 
 

Stavros se află în golful Strimonikos, înconjurat de dealuri şi păduri bogate. Este 
situat la poalele muntelui, vântul aducând un spa natural care oferă o şedere 
plăcută în combinaţie cu vapori de mare şi aer curat de munte. Oraşul este foarte 
plăcut, cu multe parcuri, flori, jucării, magazine, restaurante şi cafenele, parc de 
amuzament, terenuri sportive.  



PROGRAM: 
 

Ziua 1 – 07 Septembrie: Sosirea în Asprovalta, Nea Vrasna sau Stavros. Cazarea 
în hotelul ales. Timp liber pentru activități personale. Cina. Cazare noapte.  

Ziua 2 – 08 Septembrie: Mic dejun. Conferinţă de presă. Timp liber pentru  

activități individuale. Opţional: vizită la Thessaloniki. Ceremonia de deschidere  

a festivalului. Desfăşurare program: spectacole grupe participante. Cina. 
Opţional: ieșire de noapte. Cazare noapte.  

Ziua 3 – 09 Septembrie: Mic dejun. Prezentare informativă. Opţional: excursie  

la Kavala. Desfăşurare program: spectacole grupe participante. Ceremonia de  

închidere a festivalului. Cina. Opțional: ieșire de noapte. Cazare noapte.  

Ziua 4 – 10 Septembrie: Mic dejun. Timp liber la plajă. Opţional: excursie la 
Meteora. Opţional: seară gecească la restaurant. Cina. Cazare noapte.  

Ziua 5 – 11 Septembrie: Mic dejun. Timp liber la plajă. Timp liber pentru  

activități individuale. Cina. Opţional: ieșire de noapte. Cazare noapte. 
 

Ziua 6 – 12 Septembrie:Mic dejun. Check out hotel, plecări. Terminarea 
serviciilor.  

*Excursie la Asprovalta,Nea Vrasna – Travel guide https://youtu.be/gnBWp1TK8do  
 

PREŢ / PERSOANĂ: 
 

119 Euro 
Hotel*** 

o zi suplimentară: 24 Euro   

Hotel**/Apartments  

99 Euro 

  o zi suplimentară: 20 Euro 
 
 

*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, 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 

https://youtu.be/gnBWp1TK8do


EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII 
 

• Transfer cu autocarul de la / la Aeroport 
 

• Excursie la Thessaloniki: 
o Transfer cu autocarul: 10€ / persoană (o direcție) 
o Ghid turistic: 80€ - 100€ (prețul depinde de limba aleasă) 
o Bilet Turnul Alb: 3€ / persoană 
o Croazieră cu vaporașul - 9€ / persoană  
o Croazieră cu vaporașul (mâncare + o băutură) - 15€ / persoană  

• Excursie la Meteora – 20€ / persoană  
• Waterland Thessaloniki – 15€ / persoană  
• Seară disco – 5€ / persoană  
• Seară grecească la restaurant, cină şi o băutură incluse – 15€ / persoană  
• Excursie la Kavala: 

 

o Muzeul de Arheologie din Kavala - 2€ / bilet 
o Fortăreaţa - 2€ / bilet 
o Situl arheologic Philippi - 3€ / bilet 
o Muzeul de Arheologie Philippi - 2€ / bilet  
o Situl şi Muzeul de Arheologie Philippi - 4€ / bilet 

 
 

NOTE: 
 

• Extra taxă pentru camera dublă / persoană / zi: 5 Euro  
• Extra taxă pentru camera single / persoană / zi: Hotel ***: 17Euro 

 

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

unor circumstanţe obiective. 
 


