
 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 
за фолклор, хор и оркестър 

БАРСЕЛОНА, БЛАНЕС – ИСПАНИЯ 
"Golondrina De Mar" 01 – 05 октомври 2020  

Фестивалът се организира от „Медитераниън Организeйшън” със 
съдействието на местните общини, търговски камари и местните фолклорни 
ансамбли. Фестивалът ще се излъчва от местната и международна преса и 
телевизия. Кметът или заместник-кметът на всеки град, от който идват 
участниците на фестивала, ще бъде почетни гост за сметка на организаторите. 

БАРСЕЛОНА е испански град, столица на област Каталуния и вторият по 
големина град в страната, с близо 2 милиона жители в административния 
център и около 5 милиона жители в целия метрополис. Барселона се смята за 
център на модата, изкуството и архитектурата в Испания. Списъкът на всичко, 
което предлага Барселона е безкраен - красиви булеварди, бели плажове, 
произведения на изкуството, ресторанти с отлична кухня, оживени барове и 
дискотеки, многовековна архитектура. 

БЛАНЕС е малко градче, част от областта Коста Брава в Каталуния, Южна 
Испания. Това е най-южната точка на провинция Жирона, при устието на река 
Тордера. Градът ще ви очарова със скалистите си заливчета, чудесния си 
средиземноморски климат и двете си ботанически градини. Старият град 
приютява редица добре запазени архитектурни забележителности и паметници 
на културата, сред които църквата "Санта Мария" и замъка "Сан Хуан". 

 

1-ви ден – 01.10. Пристигане в Бланес / Лорет де Мар. Настаняване в избрания 
хотел. Вечеря. По избор, вечер в града. Нощувка.  

ПРОГРАМА: 

MEDITERANIAN ORGANIZATION 

Adresa: Sarajevska 54, 11000 Belgrad 
PIB: 109026330      Nr. De identificare 21113778 
Nr. licenței: 84/2016    Tel: +381694444505 
e-mail: mediteranianfolkorganization@gmail.com 
www.mediteranian-folklore-festivals.org 
 

http://www.mediteranian-folklore-festivals.org/


2-ри ден – 02.10. Закуска. Пресконференция. По желание обиколка на Гауди 
Барселона, готическия фонтан и замъка "Сан Хуан", катедралата, парламента, 
музея на Пикасо и др. Церемония по откриване на фестивала. Изпълнения на 
участващите групи. Вечеря. Нощувка. 
3-ти ден – 03.10. Закуска. Възможност за посещение на стадиона Ноу Камп и 
аквариума в Барселона. Изпълнение на участващите групи. Церемония по 
закриване на фестивала. Вечеря. По избор, вечер в града. Нощувка. 
4-ти ден – 04.10.  Закуска. Свободно време. Вечеря. Нощувка. 
5-ти ден – 05.10. Закуска. Заминаване. Прекратяване на услугите. 

* Туристически гид на Каталония и Блантес  www.youtube.com/watch?v=eWDk1PGYoCk 

*Специална оферта: Групи, които са участвали в други фестивали на 
“Медитераниън Организейшън ” ще получат отстъпка в размер на 10%.   

 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четири легла с 
полупансион (закуска и вечеря)  

 Такса за участие във фестивала 

 Придружител по време на фестивала 

 Грамоти (дипломи), плакети, снимки и видеоклипове 
 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Допълнителни екскурзии 

 Лични разходи и всички други разходи, които не са споменати във 
програмата 

 
 

ЦЕНА НА ЧОВЕК:  
 

 

Бланс: 

Hotel Esplendid ***  

www.hotelesplendid.com  

 119 € 
Екстра ден: 40 € 
 

Лорет де Мар: 

Hotel Flamingo**** 
  

www.granhotelflamingo.com  

 

119 € 
Екстра ден: 30 € 

Hotel Maria Del Mar*** 
 

www.hotelmariadelmar.net 

 

Hotel Selvamar*** 
 

www.hotelselvamar.com   

 

Hotel Don Juan*** 
 

www.donjuanhotels.com/hoteles.php?hοtel= 

 

Барселона: 

Хотел ***  159 € 
Екстра ден: 40 € 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

http://www.youtube.com/watch?v=eWDk1PGYoCk
http://www.hotelesplendid.com/
http://www.granhotelflamingo.com/
http://www.hotelmariadelmar.net/
http://www.hotelselvamar.com/


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 

 Екскурзоводи за всички посещения (цена в зависимост от езика) 

 Трансфер летище-хотел-летище: 
    Еднократно до 30 души - 100 € 
    Единкратно до 50 души - 120 € 

 Екскурзовод за Барселона - 80-100 € (цената зависи от езика и броя на 
групата) 

 Саграда Фамилия (билет) - 16 € 

 Круиз – обиколка с кораб Тоса де Мар - 16 €  

 Nou camp билет - 20 € 

 Билет за Аквариум Барселона - 18 € 

 Клуб "La Siesta" - Фламенко вечер, храна и напитки - 18 €  

 Билет за аквапарк - 24 € 

 Port Aventura аквапарк билет - 39 € 

 Нощен клуб 8 € 
* Цена за пътуване с автобус за всички екскурзии (с изключение на La Siesta и 
круиза, тъй като трансфер не е необходим) е 12-15 € на човек 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
 

- Доплащане за двойна стая: на човек на ден 
- Такса за единично легло на човек на ден: 
    Хотели Лорет де Мар и Бланс: 18 € 

Хотели Барселона         : 24 €  
 

Организаторът си запазва правото да променя условията и реда за 

изпълнение на екскурзиите и някои елементи от програмата, поради 

обективни обстоятелства. 

 

 
 
 

 

MEDITERANIAN ORGANIZATION 

www.mediteranian-folklore-festivals.org  

m.event.bg@gmail.com  

Kostas Leivadiotis: +381694444505 

+381114231251, +306992774284 
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