
 

  
 

 

Ediţia XIX - FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
DE CORURI ŞI ORCHESTRE FILARMONICE 

NEOS MARMARAS - GRECIA 
"Singing around Toroneos" 

03-08 Septembrie 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. 

Neos Marmaras (Noua Marmură) – este o localitate turistică în mica 
peninsula Sithonia din regiunea Halkidiki. Zona este plină de unele dintre cele 
mai frumoase plaje din Halkidiki. Cu nisipuri aurii, arbori de eucalipt şi un port 
pitoresc înconjurat de taverne pescăreşti excelente, Neos Marmaras e 
considerată o destinaţie minunată pentru vacanţe. Imediat lângă acesta se află 
luxosul complex hotelier modern, Portos Carras, cu trei hoteluri, un port, un 
teatru în aer liber, un teren de golf şi un cazino. Pe terenurile sale vaste se 
cultivă citrice, migdale şi fistic, în timp ce viile sale dau faimoasele vinuri de 
Carras. Combinând marea, muntele şi distracţia la maxim, Neos Marmaras este 
un loc minunat de ajuns pentru cei care doresc să se bucure de vacanţe 
dinamice şi extravagante. 



 

Ziua 1 – 03 Septembrie: Sosirea la Neos Marmaras. Cazarea în hotelul ales. Timp 
liber pentru activități individuale. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 2 – 04 Septembrie: Mic dejun. Conferință de presă în centrul de presă.  Tur 
al Sithoniei. Cina. Ceremonia de deschidere a festivalului. Spectacol performanţe 
grupe participante. Opţional: ieșire de seară. Cazare de noapte. 
Ziua 3 – 05 Septembrie: Mic dejun. Prezentație informativă în sala de 

conferințe. Opţional: excursie la Thessaloniki și peștera Petralona. Cina. 

Spectacol cu performanţele grupelor participante. Ceremonia de închidere a 

festivalului. Opţional: ieșire de seară. Cazare de noapte. 
Ziua 4 – 06 Septembrie: Mic dejun. Timp liber la plajă sau opţional: crozieră cu 
vaporașul. Cina. Opţional: ieșire de seară. Cazare de noapte. 
Ziua 5 – 07 Septembrie: Mic dejun. Timp liber pe plajă. Timp liber. Cină. Ieșire 

facultativă de seară. Cazare de noapte. 
Ziua 6 – 08 Septembrie: Mic dejun. Check out şi plecări. Terminarea serviciilor. 
*Excursie  la Neos Marmaras – Ghid de călătorie http://www.youtube.com/watch?v=_ZIM966SPno 

PREŢ / PERSOANĂ  

Hotel Meliton Inn*** www.hotelpapagalos.com 149 Euro  
o zi suplimentară: 30 Euro 

Hotel Petunia*** www.hotelpetunia.gr 139 Euro 
o zi suplimentară: 28 Euro Hotel Papagalos*** www.melitoninn.com 

Hotel Olympos**  129 Euro 
o zi suplimentară: 26 Euro 

Villa Parthenon  

119 Euro 
o zi suplimentară: 24 Euro 

Apartmente Pella  

Apartmente Alexandra  

*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 și 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 
 

PROGRAM: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_ZIM966SPno
http://www.hotelpapagalos.com/
http://www.hotelpetunia.gr/
http://www.melitoninn.com/


EXCURSII FACULTATIVE ȘI SERVICII: 

• Transfer de/până la aeroport într-o direcție, cu autocarul: 

- până la 30 de persoane - 280€ 

- până la 50 de persoane - 320€ 

• Toate biletele pentru atracțiile și vizitele locale: 

- Turnul Alb: 3€ / bilet / persoană 

- Shopping Mall Kosmos Centre 

• Ghid turistic pentru tur Thessaloniki: 80€-100€ (prețul depinde de limbă) 

• Ghiduri pentru toate excursiile (prețul depinde de limba aleasă)  

▪ Croazieră la Muntele Sfânt – o zi - 25€ / persoană, cu transfer autocar 

inclus 

▪ Croazieră la Muntele Sfânt – o zi - 20€ / persoană, fără transfer cu 

autocarul 

• Excursie la Thessaloniki – o zi - cu autocarul: 15€ / persoană 

• Club - 5€ / bilet/ persoană 

• Seara greacă la tavernă cu muzică live, cina și o băutură inclusă în preț - 12€  
 

OBSERVAȚII: 

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

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

datorită unor circumstanţe obiective. 
 

 


