MEDITERANIAN ORGANIZATION
Adresa: Sarajevska 54, 11000 Beograd
PIB: 109026330 Matični br. 21113778
Br. licence: 84/2016 Tel: +381694444505
Email: m.event.ro@gmail.com
www.mediteranian-folklore-festivals.org

ZILELE ROMANESTI FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
DE FOLCLOR, CORURI SI ORCHESTRE
NEA PERAMOS, KAVALA – GRECIA
СЕПТЕМБРА 17 – 22, 2021
Festivalul este organizat de Mediteranian Organization în colaborare cu municipiile
locale Kavala, Camerele de comerț si ansambluri folclorice locale Kavala. Festivalul va fi
mediatizat în mediile locale, internaționale și televiziune. Primarii sau delegații
primarului, din orașele participanților festivalului, vor fi musafiri de onoare al
festivalului.
Organizația Mediteranian este organizatoarea festivalului
în colaborare cu municipalitatea Kavala, grupul local și
Asociația Culturală Sinies. Este una dintre cele mai mari
festivale din Grecia. La festivalul nostru da etnologie
participanti vor putea prezenta,sa promoveze si sa vanda
produse etnologice cum sunt: suveniri, chemarica, textil,
imbracaminte, costume populare, alimente etno si bauturi,
articole de argint, bronz și aur și altele. De asemenea, va prezenta produse naturale cum
ar fi: cosmetice și parfumuri,medicamente, vitamine și minerale, conserve de fructe și
legume, produse vegetale și altele. La standurile festivalului nostru de etno, oaspeții vor
putea gusta produsele ecologice, 100% alimente naturale și sănătoase, cum ar fi fructele,
legumele, sucurile, produsele lactate, uleiul de măsline și altele.Bucătăria tradițională
românească este denumirea pe care o poartă rezultatul a gusturilor și obiceiurilor
gastronomice specifice poporului român. Bucatele românești sunt alcătuite atât din
legume, cereale, uleiuri vegetale, lapte, produse lactate cât și din carne și subproduse din
carne. Un loc aparte în Bucătăria românească îl au dulciurile, plăcintele, dulcețurile.Scopul
etno-festivalului nostru esta in pastrarea traditiei, de a păstra și de a împărtăși bucătăria
națională și național și de a contribui la dezvoltare și la răspândirea prieteniilor între
diferite țări, tradiții și cultură.

Nea Peramos este o stațiune tipică grecească, cu o plajă de nisip foarte lungă.
Populația, printre altele, se ocupă de agricultură, astfel că în Nea Peramos se pot
cumpăra vinuri locale și uleiuri de măsline excelente. Cel mai mare avantaj al Nea
Peramos este plaja Amolofi, care se află la mai puțin de un kilometru de cel mai
aglomerat centru al orașului. Amolofi este una dintre cele mai frumoase plaje din nordul
Greciei, de 3 km lungime, cu nisip fin de aur.
Kavala este capitala prefecturii Kavala și al doilea oraș ca mărime din nordul Greciei
(după Salonic). Kavala este în formă de amfiteatru, care se întinde de la port la cetatea
de pe cel mai înalt deal, pe o parte și Muntele Simvolo, pe cealaltă parte. Kavala este un
oraș alb cu clădiri albe și seamănă cu un fulg mare de zăpadă și este unul dintre cele mai
pitorești orașe din Grecia.

PROGRAMUL:
Ziua 1 – 17 Septembrie: Sosire în Peramos. Cazare la hotelul ales. Cina. Cazare de
noapte.
Ziua 2 – 18 Septembrie: Mic dejun. Conferinţă de presă. Timp liber pentru activităţi
individuale. Opţional: tur la Kavala. Întoarcere la hotel. Timp liber. Cina. Opţional:
ieşire de seară în oraş. Cazare de noapte.
Ziua 3 – 19 Septembrie: Mic dejun. Prezentare informativă în sala de conferinţe.
Opţional: tur la Thessaloniki (Turnul Alb, Sf. Demetrius, Piaţa Aristotel...). Întoarcere în
Peramos. Ceremonia de deschidere a festivalului. Spectacole grupe participante. Cina.
Cazare de noapte.
Ziua 4 – 20 Septembrie: Mic dejun. Timp liber pentru activităţi individuale. Opţional:
excursie în oraşul Peramos. Timp liber. Spectacole grupe participante. Ceremonia de
închidere a festivalului. Cina. Opţional: ieşire de seară în oraş. Cazare de noapte.
Ziua 5 – 21 Septembrie: Mic dejun. Timp liber pentru activităţi individuale. Opţional:
excursie la Thassos Limenas. Timp liber. Cina. Opţional: ieşire de seară în oraş. Cazare
de noapte.
Ziua 6 – 22 Septembrie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor.

*Ghid Nea Peramos: www.youtube.com/watch?v=hoikCYvNwJg
*Ghid Kavala: www.youtube.com/watch?v=ovE32CJaGqI

PREŢ / PERSOANĂ:

Hotel 3*
Apartament

129 Euro
o zi suplimentară: 26 Euro

99 Euro
o zi suplimentară: 20 Euro

PREŢUL INCLUDE:
 Cazarea in hotelul ales in camere cu doua, trei sau patru paturi pe baza de demipensiune (mic dejun și cina)
 Cazarea în hotelul ales
 Participarea la festival
 Diplome, plachete, fotografii și înreg. video
PREȚUL NU INCLUDE:
 Excursiile facultative
 Cheltuielile personale și toate cheltuielile din afara programului prezentat
EXCURSII FACULTATIVE SI SERVICII:
Bilete pentru muzee și atracții turistice
• Ghid pentru toate vizitele (prețul variază în funcție de limba aleasă)
• Transfer aeroport-hotel-aeroport, cu autocarul:
▪ o direcţie, până la 30 de persoane - 280 €
▪ o direcţie, până la 50 de persoane - 320 €
• Excursie la Thessaloniki:
▪ Transfer cu autocarul: o direcţie - 10 € / persoană
▪ Ghid Thessaloniki: 80 € - 100 € (prețul variază în funcţie de limba aleasă)
▪ Turnul alb - 3 € / bilet
• Seara greceasca într-un restaurant tradiţional (cina şi o băutură inclusă)
• Croazieră
• Excursie la Thassos – Limenas
• Discotecă / club: 5 € / persoană
• Tur Thessaloniki
• Excursie la Meteora

OBSERVATII:
- Extra taxă pentru camera cu două paturi pe zi de persoană: 5 €
- Extra taxă pentru camera cu un pat pe zi de persoană:
Hotel 3*- 19 €
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica condițiile excursiilor facultative și al
unor articole din program ca urmare a unor circumstanțe obiective.
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