
 
 
 

 

Ediţia XVII - FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
DE CORURI ŞI ORCHESTRE FILARMONICE 

THESSALONIKI - PARALIA 
“White Tower Music” 
10 – 13 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. 

Thessaloniki este unul dintre cele mai vechi orașe din Europa. Este al doilea oraș 
ca mărime din Grecia, după Atena. Thessaloniki are o mare semnificație istorică, 
datorată importantei locații strategice. Thessaloniki este cel mai important port 
comercial din Sud-Estul Europei. Situat în jurul golfului Thermaikos, orașul se întinde 
pe o lungime de 32 km. În vestul orașului avem câmpia de coastă a Thessaloniki, în 
apropiere de locul de vărsare al râului Vardar în golf. Pe partea cealaltă, orașul este 
înconjurat de dealurile și munții Hortiatis. 

La o distanţă de 70 km în apropiere de Thessaloniki, se află stațiunea Paralia, 
cunoscută ca un loc cu multe hoteluri, taverne, restaurante, baruri și cluburi de 
seară. Aproape toate plajele sunt nisipoase. 

PROGRAM: 

Ziua 1 – 10 Aprilie: Sosirea în Paralia/Olympic Beach. Cazarea în hotelul ales. Timp 
liber pentru activități individuale. Cina. Opțional: ieșire de seară. Cazare de noapte. 



Ziua 2 – 11 Aprilie: Mic dejun. Conferința de presă la centrul de presă. Turul orașului 
Thessaloniki (Turnul Alb, Biserica Sf. Sofia, Rotunda, Biserica Sf. Demetrius, Piața 
Aristotel, Monumentul lui Alexandru cel Mare etc.). Cina.  Ceremonia de deschidere 
a festivalului. Spectacol cu reprezentaţiile grupurilor participante. Opțional: seară 
grecească la restaurant sau ieşire în club. Cazare de noapte. 
Ziua 3 – 12 Aprilie: Mic dejun. Prezentație informativă în sala de conferințe a 
hotelului. Opțional: vizită la shopping mall Cosmos. Timp liber pentru activități 
individuale. Spectacol cu reprezentaţiile grupurilor participante. Ceremonia de 
închidere a festivalului. Cina. Opțional: ieșire de seară. Cazare de noapte. 
Ziua 4 – 13 Aprilie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 

 
*Excursie în Thessaloniki - Ghid  http://www.youtube.com/watch?v=134sOqKM_U0 
 

PREȚ / PERSOANĂ: 

 

Hotel Lilalo 
Hotel Yakinthos 
Hotel Erato 
Hotel Katerina 
Vila Rodon 

www.hotellilalo.gr 
www.yakinthoshotel.gr 
 

 

69€ 
o zi suplimentară - 23€ 

Hotel Orea Eleni 
Hotel Porto Del Sol 
Hotel Kostis 
Hotel Victoria 
Hotel Rainbow 

www.hotel-oreaeleni.gr 
www.hotelportodelsol.gr 
www.kostishotel.com 79€ 

o zi suplimentară - 26€ 

Hotel Egnatia 
Hotel Aegion 
Hotel Vergina 
Hotel Park 

 

119€ 
o zi suplimentară - 40€ 

Hotel Capsis 
 139€ 

o zi suplimentară - 46€ 

Hotel Grand 
 189€ 

o zi suplimentară - 63€ 
*Ofertă specială: Grupurile care au mai participat la festivalurile 

Mediteranian Organization beneficiază de o reducere de 10 % 

PREȚUL INCLUDE: 

• Cazarea la hotelul selectat în camere cu două, trei paturi pentru 3 nopți, 
cu demipensiune (mic dejun și cină) 

• Participarea la festival 

• Însoțire pe timpul festivalului 

• Certificate, diplome, plachete, fotografii și înregistrări video 
 

http://www.youtube.com/watch?v=134sOqKM_U0
http://www.hotellilalo.gr/
http://www.yakinthoshotel.gr/
http://www.hotel-oreaeleni.gr/
http://www.hotelportodelsol.gr/


PREȚUL NU INCLUDE: 

• Excursii facultative 

• Cheltuieli personale și cheltuieli care nu sunt menționate în acest program 
 

EXCURSILE FACULTATIVE ȘI SERVICII: 

• Bilete pentru tururi, excursii și atracții 

• Ghid tur Thessaloniki (preţul variază în funcţie de limba aleasă) 

• Transfer la/de la aeroport cu autocarul: 
- până la 30 de persoane - 280€ / o direcţie 
- până la 50 de persoane - 320€ / o direcţie 

• Seară grecească la restaurant, cina și o băutură inclusă – 12€ / persoană 

• Excursie la Meteora – 20€ / persoană 

• Turnul Alb - 3€ / persoană 

• Croazieră cu vaporașul – 9€ (*cu mâncare inclusă - 15€) / persoană 

• Discotecă – 5€ / persoană 

• Parcul acvatic ”Waterland Thessaloniki” – 15€ / persoană 
 
 

OBSERVAȚII: 

• Taxă suplimentară pentru cameră cu două paturi: 5 Euro /zi / persoană.  

• Taxă suplimentară pentru cameră cu un pat / zi / persoană: 
o Hotel Lilalo, Yakinthos, Erato, Katerina, Rodon:     14€  
o Hotel Orea Eleni, Porto del sol, Kostis, Victoria, Rainbow:  16€ 
o Hotel Egnatia, Hotel Aegion, Hotel Vergina, Hotel Park:   24€ 
o Hotel Capsis          28€ 
o Hotel Grand          38€  

 

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

datorită unor circumstanţe obiective. 

 


