11. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ФОЛКЛОР,
ХОР И ОРКЕСТЪР

Б А Р С Е Л О Н А, Б Л А Н Е С –И С П А Н И Я

“Golondrina De Mar”
29.06. – 04.07.2017.
Фестивалът се организира от „Медитераниан Организейшън” със
съдействието на местните общини, търговските палати и местните фолклорни
ансамбли. Фестивалът ще бъде рекламиран от страна на медиите от местната
и международна преса, както и телевизията. Кметовете или заместник
кметовете на градовете от които са участниците, могат да присъстват като
почастни гости за сметка на организатора на фестивала.
Барселона е столица на провинциятa Каталония и вторият по големина град
в Испания. Основана в средата на II век пр. Хр. от Картаген. Бащата на Ханибал
Барка – Хасдрубал се смята за основателя на града, като фамилното име Барка е
в основата на името на града. По-късно става част от Римската империя.
Особено забележителна е работата на архитекта Антони Гауди, което може да
се види в целия град, като например огромната, но все още незавършена
църква „Саграда Фамилия“, която е в процес на изграждане от 1882 г.

ПРОГРАМА
1-ви Ден 29/06 Пристигане в Бланес / Лорет де Мар. Настаняване в избрания хотел.
Среща с представители на групата. Вечеря. Възможност за отпътуване към града.
Нощувка.
2-ри Ден 30/06 Закуска. Пресконференция. По избор панорамна обиколка на
Барселона (Eve Барселона на Гауди, Sagrada Familia, Гюел Park, Лас Рамблас,
Готическия квартал, Катедралата Sabor, Парламента, музея на Пикасо ...).
Испълнения на участниците. Вечеря. Нощувка.
3-ти Ден 01/07 Закуска. Представяне на групите в конферентната зала на хотела.
Допълнителна екскурзия до парахода Тоса де Мар. Испълнение на групите и
церемония по закриването на фестивала. Вечеря. Нощувка.
4-ти Ден 02/07 Закуска. Посещение на Камп Ноу (FC Barcelona), и аквариума.
Назад към Бланес / Лорет. Възможност за организирано ходене в нощен или
фламенко клуб. Вечеря. Нощувка.
5-ти Ден 03/07 Закуска. Посещение на акуа парк. Свободно време. Вечеря.
Нощувка.
6-ти Ден 04/07 Закуска. Напускане на хотела. Край на услугите.
* Пътуване до Бланес, Барселона http://www.youtube.com/watch?v=eWDk1PGYoCk

Цена на човек
Blanes

с полупансион

/

с пълен пансион

135€
Доп. ден 27€

149€
Доп. ден 30€

135€
Доп. ден 27€
135€
Hotel Maria Del Mar*** www.hotelmariadelmar.net
Доп. ден 27€
135€
www.hotelselvamar.com/en/
Hotel Selvamar***
Доп. ден 27€
135€
http://www.donjuanhotels.com/
Hotel Don Juan***
hoteles.php?hotel=1
Доп. ден 27€

149€
Доп. ден 30€
149€
Доп. ден 30€
149€
Доп. ден 30€
149€
Доп. ден 30€

Hotel Esplendid ***

www.hotelesplendid.com

Lloret de mar:
Hotel Flamingo****

http://www.granhotelflamingo.
com/

* Специална оферта: Групите, които са участвали във фестивалите на
„Медитераниан Организейшън” получават 10% отстъпка.
*Специална оферта: Групи над 25 участника получават един гратис.

Цена с включен транспорт от София и полупансион
Blanes
235€
www.hotelesplendid.com
Hotel Esplendid ***
Доп. ден 27€
Lloret de mar:
235€
http://www.granhotelflamingo.
Hotel Flamingo****
com/
Доп. ден 27€
235€
Hotel Maria Del Mar*** www.hotelmariadelmar.net
Доп. ден 27€
235€
www.hotelselvamar.com/en/
Hotel Selvamar***
Доп. ден 27€
235€
http://www.donjuanhotels.com/
Hotel Don Juan***
hoteles.php?hotel=1
Доп. ден 27€

/

с пълен пансион
242€
Доп. ден 30€
242€
Доп. ден 30€
242€
Доп. ден 30€
242€
Доп. ден 30€
242€
Доп. ден 30€

*В цената с включен транспорт не са включени пътни разходи, пътни такси,
паркинг, ферибот (ако е необходим) и разходите за настаняване на водача.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА
• Настаняване в избрания хотел в двойни, тройни и стаи с четири легла с
полупансион (закуска и вечеря).
• Участие във фестивала.
• Гид асистент по време на фестивала.
• Грамоти, плакати, снимки, видеоклипове.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА
• Допълнителни екскурзии.
• Индивидуални разходи, които не са включени в програмата.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРзИИ И УСЛУГИ
• Билети за музеи и туристически атракции.
• Ръководство (гид) за всички посещения (цена в зависимост от езика)
• Трансфер летище-хотел-летище
• Екскурзии:
• Sagrada Familia (билет) -16 €
• Cruise Тоса де Мар - 16 €
• Камп Ноу билет - 20 €

• Барселона Аквариум билет - 18 €
• Клубът "La Siesta" - Flamenco и напитка - 18 €
• Акуа парк билети - 24 €
• Забавен парк Порт Авентура билети - 39 €
* Цената на автобусен транспорт за всички пътувания (с изключение на
клуб "La Siesta" и круиза, прехвърлянето не е необходимо) е 12-15 € на
човек
ЗАБЕЛЕЖКА
-Доплащане за двойна стая 7 € на човек на ден.
-Доплащане за единична стая на човек на ден
Хотел *** 18 €
Организаторът си запазва правото да променя условията и реда на
екскурзията и някои елементи от програмата поради технически
обстоятелства.

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
m.event.bg@gmail.com
00381 11 407 64 90
00381 62 875 47 29

