11. FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
de folclor, coruri și orchestre
BARCELONA, Blanes– SPANIA
“Golondrina De Mar”
29.06. – 04.07.2017.
Festivalul organizează Mediteranian Organization în cooperare cu Comunitatea
Locală, Camera de comerț și ansamblul local. Festivalul va fi urmărit de medii locali și
internaționali de presă și televisiune. Primarul sau deputatul primarului din fiecare
oraș din care vin participanții festivalului va fi musafirul de onoare al festivalului, pe
contul organizatorului.
Barcelona este orașul principal al provinciei Catalonia și cel de-al doilea oraș după
mărime în Spania cu 1,620,943 de locuitori. Aproximativ 5 milione de locuitori trăiește
pe suprafața Barcelonei ca una dintre cele mai mari metropole ale Mediteranului.
Blanes este orășelul și comuna în apropiere de Barcelona în regiunea Comarca Girona.
Pe timpul imperiului Roman a purtat numele de Blanda sau Blandae ceea ce deseori a
însemnat "Scăparea în Costa Brava". O parte din coastă aparține Costa Bravei care se
întinde de la Blanes până la frontier franceză. Blanes este populara destinație turistică,
mai ales după serile cu focuri de artificii în decursul festivalului Sfânta Ana. Celălalte
locuri attractive pentru turiști sunt grădina botanică, multele golfulețe, precum Kala
Bona, Și prea frumoasele plaje înconjurate cu păduri.

PROGRAMUL
1. zi 29/06 Șosirea în Blanes / LLoret de Mar. Cazarea în hotetlul ales.
Întâlnirea cu reprezentați. Cină. Posibilitatea de plecare în oraș. Cazare.

2. zi 30/06 Dejunul. Conferința de presă. Tur facultative al Barselonei (Barselona lui
Gaudi, Sagrada Familia, parcul Gueli, strada Rambla, parte Gotică, Catedralul,
Parlamentul, Muzeu lui Picasso…) . Aspectul grupelor. Cină. Cazare

3. zi 01/07 Dejunul. Prezentația info în sala de conferințe a hotelului. Tur
facultative cu vaporul Tossa de Mar. Performanțele grupelor. Cină.
Posibilitatea ieșiri organizate în oraș. Cazare.

4. zi 02/07 Dejunul. Tur facultativ al stadionului Camp Nou (FC Barselona) și a
acvariului. Întoarcerea în Blanes/LLoret. Posibilitatea ieșiri facultative la discotecă
sam la clubul de flamenco “LaSiesta”. Cină. Cazare.

5. zi 03/07 Dejunul. Tur facultative la parcul acvatic. Timp liber pentru
activitățiile individuale. Cină. Cazare.
6. zi 04/07 Dejunul. Plecarea din hotel. Terminarea serviciului.

*Călătoria la Blanes, Barcelona – Ghid turistic http://www.youtube.com/watch?v=eWDk1PGYoCk

PREȚUL DE PERSOANĂ
Blanes
Hotel Esplendid ***

www.hotelesplendid.com

149€
extra day 30€

Lloret de mar:
Hotel Flamingo****

http://www.granhotelflamingo.com/

Hotel Maria Del Mar*** www.hotelmariadelmar.net
Hotel Selvamar***

www.hotelselvamar.com/en/

Hotel Don Juan***

http://www.donjuanhotels.com/hoteles.php?hotel=1

*

149€
extra day 30€
149€
extra day 30€
149€
extra day 30€
149€
extra day 30€

Ofertă specială: grupele care au participat deja la festivalele noastre au
10% reducere la prețul pachetului.

PREȚUL INCLUDE:






 Cazarea în hotelul ales în camerele cu două, trei sau patru paturo pe bază 
de (dejun, cină).
 Participarea la festival. 
 Escort pe decursul festivalului. 
 Diplomele, plăcile, fotografiile, DVD.

PREȚUL NU INCLUDE
 Excursiile facultative 
 Costurile individuale și toate costurile din afară de programul prezis 
EXCURSIILE FACULTATIVE ȘI SERVICIILE
 Biletele pentru muzee și atracțiile turistice. 
 Ghid pentru toate vizitele (prețul depinde de limbă) 
 Transfer aeroport-hotel-aeroport 
 Excursiile: 
Sagrada familia (biletul) -16€
Cruzieră Tossa de mar – 16€ Camp

Nou biletul - 20€
Aquarium Barcelona biletul - 18€
Club “La Siesta”- Flamenco seară, gustare și o băutură – 18€
Aqua parc biletul – 24€
Port Aventura parc biletul – 39€
*Prețul transferului cu autobuzul pentru toate excursiile (în afară de “La Siesta”
și croazieră, din cauză că nu este necesar) 12-15€ de persoană

OBSERVAȚIE:
- Extra taxă pentru camera cu două paturi: 7€ de persoană pe zi
- Extra taxă pentru camera cu un pat pe zi de persoană
Hotel*** 18 €
Posibilitatea prelungiri rămâneri 30€ de persoană pe zi
Organizatorul își rezervă dreptul de a înschimba terminele și termeni excursiilor
facultative și unelor articole din program ca urmare a unelor circumstanțe obiective.

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
organizatia.mediteranian@gmail.com
Kostas Leivadiotis: +381655588026
+381114076490
+381628754729

