
 
 
 
 
 
 
 

Ediţia X - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL 
DE FOLCLOR, CORURI ŞI ORCHESTRĂ 

ZAKYNTHOS – GRECIA "Flower of the East" 
22– 27 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. 
 

Zakynthos (sau Zante) este una dintre cele mai frumoase şi mai ppulare insule din 
Marea Ionică. Este situată la sud de Kefalonia. Cu plajele sale frumoase şi viaţa bogată 
de noapte, atrage turişti tineri din toată lumea. Cea mai faimoasă plajă de pe insulă 
este Navagio, unde veţi găsi nisip auriu şi apade un albastru neobişnuit. Când vă 
petreceţi vacanţele pe Zakynthos, nu puteţi rata croaziera până la Navagio şi Peşterile 
Albastre.  



PROGRAM: 
 

Ziua 1 – 22 Septembrie: Sosirea în Zakynthos. Cazare la hotelul ales. Timp liber pentru 
activităţi individuale. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 2 - 23 Septembrie: Mic dejun. Conferinţă de presă. Opţional: excursie - plaje: 
Navagio, Keri, Agios Nikolaos, Krioneri, Makris Gialos, Zigia. Opţional: ieşire de seară. 
Cina. Cazare de noapte. 
 

Ziua 3 – 24 Septembrie: Mic dejun. Prezentare informativă. Opţional: tur Zakynthos 
(Muzeul Bizantin, Palatul Veneţian, Muzeul Maritim). Ceremonia de deschidere a 
festivalului. Spectacole grupe participante. Cina. Opţional: ieşire de noapte în club. 
Cazare de noapte. 
 

Ziua 4 – 25 Septembrie: Mic dejun. Timp liber pentru activităţi individuale. Spectacole 
grupe participante. Ceremonia de închidere a festivalului. Cina. Opţional: ieşire de 
seară. Cazare de noapte. 
Ziua 5 – 26 Septembrie: Mic dejun. Timp liber la plajă sau opţional: croazieră. Timp 
liber. Opţional: ieşire de seară. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 6 – 27 Septembrie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea  

serviciilor. 
 

* Excursie la Zakynthos – Travel guide https://youtu.be/xNTGieXhvMA  
 

PREŢ / PERSOANĂ: 

Hotel *** 139 Euro 
 o zi suplimentară: 28 Euro 

Hotel ** 119 Euro 
 o zi suplimentară: 24 Euro 

Apartamente 109 Euro 
 o zi suplimentară: 22 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 

https://youtu.be/xNTGieXhvMA


PREŢUL NU INCLUDE: 
 

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

ATIVNI IZLETI I DODATNE USLUGE: 
EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII:  
• Transfer cu autocarul de la / către Aeroport 

▪ o direcţie, grup până la 30 de persoane: 100€ 
 

▪ o direcţie, grup până la 50 de persoane: 120€ 
 

• Bilete pentru toate locaţiile şi tururi prin oraş  
• Transfer cu bacul (ferry-boat) Kyllini - Zakynthos - Kyllini : 8 € / persoană / o 

direcție  
• Croazieră cu vaporaşul: 15 € / persoană (prânz și petrecere incluse în preț)  
• Muzeul Bizantin: 3 € / bilet / persoană  
• Muzeul Solomos - 4 €, bilet / persoană  
• Seară grecească într-un restaurant cu muzică live: 15 € (cină și o băutură 

inclusă)  
• Discotecă / club 6 € / persoană 

 

 

OBSERVAŢII: 
 

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

 
 

 

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

datorită unor circumstanţe obiective. 
 


