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POLSKIE DNI
ETNO MULTI KULTURALNY FESTIWAL
PARALIA – GRECJA
WRZESIEŃ 12-17, 2021.
Festiwal Etno organizowany przez Mediteranian Organization we współpracy z
Ministerstwem Północnej Grecji, konsulatem z Salonik, miastem Katerini, Izbą
handlową z Paralii/Katerini,lokalnymi zespołami i innymi uczestnikami.Festiwal Etno
będzie transmitowany przez lokalną i międzynarodową prasę i telewizję.Burmistrz
lub zastępca burmistrza każdego miasta,od którego przybywają uczestnicy
festiwalu,będzie honorowym gościem festiwalu,na koszt organizatorów.
Podczas naszego festiwalu Etno wystawcy będą mogli
prezentować,promować i sprzedawać produkty,takie jak:
pamiątki,ceramika,tekstylia,odzież, stroje ludowe, etnojedzenie i napoje, szkło, srebrne sztućce, brąz i złoto i inne.
Na stoiskach naszego festiwalu Etno goście będą mogli
smakować produktów ekologicznych, w 100% naturalnych
i zdrowych potraw, takich jak owoce, warzywa, soki, produkty mleczne, oliwa z oliwek
i inne. Bogata polska kuchnia, którą spróbujesz na naszym festiwalu Etno, oferuje
niezapomniane gusta które można poczuć tylko w Polsce.
Specjalności, które można spróbować są: Pierogi,kasza,kluski, gołąbki, kotlet
schabowy, bigos,potrawy z kapusty i ziemniaków, pieczywo, ciasta, warzywa,
owoce.Celem naszego festiwalu etnicznego dla smakoszy jest zachowanie i dzielenie
się krajową i krajową tradycją kulinarną oraz przyczynianie się do rozwoju i ekspansji
przyjaźni między różnymi krajami, tradycjami i kulturami.

Paralia miejscowość w Grecji, w regionie Macedonia Środkowa, w jednostce
regionalnej Pieria, w gminie Katerini. Od 2011 roku, od momentu zreformowania
samorządu terytorialnego, Paralia została częścią gminy Katerini. Wcześniej siedziba
gminy była w Kallithea. Riwiera Olimpijska – to kilkudziesięciokilometrowy pas plaż.
Turystyka jest tu dobrze rozwininięta, szczególnie w miesiącach letnich. Znajdziecie tu
niezliczoną ilość pubów, tawern, restauracji oraz wiele klubów z różnorodną muzyką.
Prawie cała linia brzegowa jest pokryta perłowym, miękkim piaskiem.

PROGRAM:
1. dzień – 12.09. Przyjazd do Paralii. Zakwaterowanie w wybranym hotelu. Kolacja.

Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.
2. dzień – 13.09. Śniadanie. Konferencja w centrum prasowym. Czas wolny.
Fakultatywna wycieczka na górę Olimp. Kolacja.Ceremonia otwarcia festiwalu Etno.
Występy etnicznych zespołów folklorystycznych.Możliwość wieczornego wyjścia.
Nocleg.
3. dzień – 14.09. Śniadanie. Spotkanie informacyjne w centrum prasowym.
Fakultatywna wycieczka do Salonik (Biała Wieża, Kościół św. Demetriusza, Plac
Arystotelesa, itp.) Czas wolny.Kolacja. Występy etnicznych zespołów folklorystycznych.
Możliwość wieczornego wyjścia.Nocleg.
4. dzień – 15.09. Śniadanie. Możliwość zwiedzania wykopalisk archeologicznych Dion i
Vergina. Czas wolny.Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia.
Nocleg.
5. dzień – 16.09. Śniadanie. Fakultatywna wycieczka do tradycyjnej greckiej wsi. Czas
wolny. Kolacja. Ceremonia zamknięcia festiwalu. Możliwość wieczornego wyjścia.
Nocleg.
6. dzień – 17.09. Śniadanie. Wymeldowanie.Wyjazd.

CENA ZA OSOBĘ:
PARALIA KATERINIS
Hotel Lilalo
Hotel Yakinthos
Hotel Erato
Hotel Katerina
Hotel Rodon
Hotel Orea Eleni
Hotel Porto Del Sol
Hotel Kostis
Hotel Victoria
Hotel Rainbow

www.hotellilalo.gr
www.yakinthoshotel.gr

99€
Dodatkowy dzień 20€

www.hotel-oreaeleni.gr
www.portodelsol.gr
www.kostishotel.com

109€
Dodatkowy dzień 22€

www.hotel-viktoria.net

Cena zawiera:
• Zakwaterowanie w wybranym obiekcie w pokojach dwu-, trzy- lub
czteroosobowych z niepełnym wyżywieniem (śniadanie i kolacja)
• Uczestnictwo w festiwalu

• Opiekę podczas trwania festiwalu
• Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy
Cena nie zawiera:
• Wycieczki fakultatywne
• Wydatki indywidualne i wszelkie inne koszta, których nie pokrywa organizator
festiwalu
Ceny biletów (w przybliżeniu):
 Bilety na wszystkie wycieczki, atrakcje i zwiedzanie Transfer z/na lotnisko
 Autobus do 30 os. - 280€
 Autobus do 50 os. - 320 €
 Zwiedzanie Salonik - Autobus – 10€/os.
 Przewodnik po Salonikach - 80-100€ (cena uzależniona od wybranego języka) Biała Wieża - 3€, bilet
 Rejs statkiem - 9€ (z wliczonym posiłkiem i napojem - 15€)
 Grecki wieczór w restauracji (w cenę wliczona kolacja i jeden napój) - 12€
 Wycieczka do Meteory - 20€
 Centrum handlowe Cosmos
 Dyskoteka - 5€
 Wodny park rozrywki Waterland w Salonikach - 15€

Uwaga:
 Dopłata do pokoju dwuosobowego wynosi 5€ (os./dzień).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji
wycieczek i poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie
uzasadnione okoliczności.
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