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X. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU, 
 

CHORÓW I ORKIESTR 
 

TASOS, KAWALA, NEA VRASNA – GRECJA 
 

" The Emerald Island" 
 

Czerwiec 25. – 30 , 2019. 
Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z 
lokalnymi władzami smorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi 
zespołami. Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz 
międzynarodowych mediów. Prezydenci miast, z których pochodzą uczestnicy 
lub ich zastępcy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt organizatora. 
 

Tasos – najbardziej zielona z greckich wysp, znana z gajów oliwnych i lasów 
sosnowych w górach. Z tego względu nazywana jest też „pływającym lasem”. 
Wyspa Tassos położona jest w północnej Grecji nad Morem Egejskim. Zasiedlona 
została w czasach prehistorycznych i już wtedy słynęła z kopalni złota i marmuru 
wysokiej jakości. Dziś znana jest dzięki pięknym, zadbanym plażom, gościnności 
mieszkańców, doskonałemu winu i miodu. Stolica Limenas, stanowi również 
największy port handlowy i centrum wyspy. 
 

Kawala jest miastem leżącym na północy Grecji. To główny port Wschodniej 
Macedonii. Położona w Zatoce Kawala, naprzeciwko wyspy Tassos. Kawala jest 
usytuowana w pobliżu autostrady Egnatia i oddalone jest o około półtora godziny 
jazdy od Salonik. 
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PROGRAM 
 

1. dzień - Czerwiec 25 Przyjazd do Tasos. Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny. 
Kolacja. Nocleg.  
2.dzień - Czerwiec 26 Śniadanie. Konferencja w centrum prasowym. Czas wolny.  
Fakultatywna wycieczka do Evreokastro, Synikismoa, Agios Vassilios i Glykadi. 

 
Pakiet lunchowy. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy zespołów. Kolacja. 
Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg. 

 
3. dzień - Czerwiec 27 Śniadanie. Spotkanie informacyjne w centrum prasowym. 
Fakultatywna wycieczka do Kawaly. Pakiet lunchowy. Występy zespołów.  
Cermonia zakończenia. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg. 

 
4. dzień - Czerwiec 28 Śniadanie. Fakultatywna wycieczka do Nea Vrasna. Pakiet 
lunchowy. Czas wolny. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. 

 
5. dzień – Czerwiec 29 Śniadanie. Czas wolny na plaży lub rejs statkiem. Pakiet 
lunchowy. Możliwość wieczornego wyjścia. Kolacja. Nocleg.  
6. dzień - Czerwiec 30 Śniadanie. Wymeldowanie. Wyjazd. 

 

*Wycieczka do Tassos – Przewodnik: http://www.youtube.com/watch?v=k16qHjp-xq0&feature=related 

 

Cena za osobę 
 

 Hotel**  
139€ 
dodatkowy dzień 28€ 

    

 Apartments  

119€ 
dodatkowy dzień 24€ 

    

* OFERTA SPECJALNA : NA REZERWACJE DO 15 LUTEGO 10%  RABAT! 
 

Cena zawiera 
 

• Zakwaterowanie w wybranym obiekcie w pokojach dwu-, trzy- lub 
czteroosobowych z niepełnym wyżywieniem (śniadanie i kolacja, + pakiet 
lunchowy)  

• Uczestnictwo w festiwalu  
• Opiekę podczas trwania festiwalu  
• Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy 

Cena nie zawiera 
 

• Wycieczki fakultatywne 
 

• Wydatki indywidualne i wszelkie koszta, których nie pokrywa organizator 
festiwalu 



Ceny biletów (w przybliżeniu) 
 

• Transfer z/na lotnisko  
- Autobus do 50 os. - 250€  

• Bilety na wszystkie wycieczki, atrakcje i zwiedzanie  
• Przewodnicy na wszystkich wycieczkach (cena uzależniona od wybranego języka)  
• Wycieczka do Kawaly – Philippi – autobusem, na osobę - 12€  
• Prom Kawala – Thassos – Kawala 

 

–5€ bilet na osobę 
 

• Muzeum Archeologiczne, Kawala - 2€, bilet  
• Wieża - 2€, bilet  
• Zwiedzanie stanowiska archeologicznego w Filippi - 3€, bilet  
• Muzeum Archeologiczne w Filippi - 2€, bilet  
• Zwiedzanie stanowiska archeologicznego i muzeum w Filippi - 4€, bilet  
• Grecki wieczór w restauracji (w cenę wliczona kolacja i jeden napój) – 15€  
• Rejs statkiem - 15€  
• Dyskoteka – 6€ 

                Uwaga 
 

• Dodatkowa opłata do pokoju dwuosobowego wynosi 5€ os./dzień  
Dodatkowa opłada do pokoju jednoosobwego (os./dzień) wynosi  

                           
Hotel *** 26€ 

Apartments 24€ 
 

Dokładna nazwa hotelu/hostelu będzie podana na 5 dni przed rozpoczęciem 
festiwalu, jeśli nie była wcześniej wymieniona w programie. 

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

 
 
 
 
 

          METERANIAN ORGANIZATION                                                                    Kostas Leivadiotis    +381655588026  
     www.mediteranian-folklore-festivals.org                                                                                          +381114067397  
                    m.events.pl@gmail.com                                                                                                         +381628754729 
 

http://www.mediteranian-folklore-festivals.org/
mailto:m.events.pl@gmail.com


            



 
 
 

    
 


