
 

 
 

 
 

 

Ediţia XI - FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
DE CORURI ŞI ORCHESTRE FILARMONICE 

 

POZAR,  EDESSA– Greece  
,,Music in Nature” 

25 – 28 Aprilie 2020 
 

Festivalul este organizat de Mediteranian Organization în cooperare cu 
municipalitatea, camere de comerț și filarmonici locale sau regionale. 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. 

Edessa este un orăşel aflat la 75 km Vest de Thessaloniki. Cel mai cunoscut şi 
cel mai important element din peisajul natural în Edessa sunt cascadele sale 
magnifice. Venind dinspre Est, apele cascadelor se văd de la kilometri distanţă, 
căzând învolburate de la 70m înălţime. Râul Eddessaios asigură apa pentru 
plantele luxuriante din tot oraşul, pentru copacii din frumoasele sale parcuri, 
pentru oameni - apa de băut şi de îmbăiat şi char şi pentru livezile largi de cireşi 
din partea de Vest a oraşului.  

La poalele Muntelui Kaimaktsalan, la izvoarele termale Pozar, se află un 
complex de facilităţi cuprinzând: 48 băi individuale, 6 piscine închise, 1 piscină 
deschisă (12x25m), hamam, jacuzzi şi spa. Recomandate pentru reumatism, 
probleme de piele,  respiratorii sau circulatorii, apele termale Pozar sunt benefice 
pentru sănătatea şi starea dumneavoastră de bine, prin băi sau ca apă de băut. 

 
 
 
 

 



PROGRAM:  
 

Ziua 1 – 25 Aprilie: Sosire în Edessa. Cazare la hotel. Timp liber pentru activităţi 

individuale. Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 2 – 26 Aprilie: Mic dejun. Conferinţă de presă la centrul de presă. Opţional: 

tur Edessa. Timp liber. Opţional: excursie la Băile Termale Pozar. Cina. Ceremonia 

de deschidere a festivalului. Spectacol cu performanţele grupelor participante. 

Opţional: ieşire la un restaurant cu muzică live. Cazare de noapte. 

Ziua 3 – 27 Aprilie: Mic dejun. Prezentare informativă în sala de conferinţe. 

Opţional: tur la Thessaloniki (Turnul Alb, Biserica Sf. Dimitrios, Piaţa Aristotel etc.). 

Cina. Spectacol cu performanţele grupelor participante. Ceremonia de închidere a 

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

Ziua 4 – 28 Aprilie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 

 
*Trip to Edessa, Greece – Travel guide www.youtube.com/watch?v=O_JZXth6fpQ 
 

PREŢ / PERSOANĂ: 

Hotel 4*  109 Euro 
o zi suplimentară : 36 Euro 

Hotel 3*  99 Euro 
o zi suplimentară : 33 Euro 

Hotel 2* / Apartament  89 Euro 

o zi suplimentară : 30 Euro 
*Ofertă specială: Grupurile care au participat deja la alte festivaluri 
Mediteranian Organization beneficiază de un discount de 10% 

• 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 
 

• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 

PREŢUL INCLUDE: 

PREŢUL NU INCLUDE: 

http://www.youtube.com/watch?v=O_JZXth6fpQ


• Bilete pentru toate locaţiile şi excursiile 

• Transfer cu autocarul de la / la Aeroport 
▪ o direcţie, grup până la 30 de persoane: 280€ 
▪ o direcţie, grup până la 50 de persoane: 320€ 

• Tur Thessaloniki  
- transfer cu autocarul: 10€ / persoană 
- Ghid pentru vizita Thessaloniki : 80€ - 100€ (preţul variază în funcţie de 

limba aleasă) 
- Turnul Alb: 3€ / bilet / persoană 
- Croazieră cu vaporaşul: 9€ / persoană 
- Croazieră cu vaporaşul  cu mâncare şi o băutură: 15€ / persoană 

• Seară grecească la restaurant, cina şi o băutură: 12€ / persoană 

• Tur excursie la Meteora: 20€ / persoană 

• Shopping Mall Cosmos Centre 

• Disco / club: 5€ / persoană 

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

• Extra taxă pentru camera single / persoană / zi: Hotel 4* - 22 € 
Hotel 3* - 20 € 
Hotel 2* - 18 € 

  
Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba termenii și condiţiile  

referitoare la excursiile opţionale și la unele detalii din program,  
datorită unor circumstanţe obiective. 

 

EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 

OBSERVAŢII: 


