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                                XIV ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΡΩΝ 

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ,ΜΠΛΑΝΕ - ΙΠΑΝΙΑ 
“Golondrina De Mar”     

02 – 06 Οκτωβρίου 2020. 
 

Σο φεςτιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, ςε 
ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ διμουσ, τα επιμελθτιρια και τον τοπικό πολιτιςτικό 
ςφλλογο. Σο φεςτιβάλ κα καλφπτεται απο τα μζςα ενθμζρωςθσ, από τον τοπικό 
και διεκνι Σφπο. Οι Διμαρχοι ι οι αντιδιμαρχοι των πόλεων που διαγωνίηονται 
ςτο φεςτιβάλ, κα είναι επίτιμοι καλεςμζνοι, και τα ζξοδα διαμονισ τουσ κα 
καλφπτονται απο τον διοργανωτι. 
 

Βαρκελώνθ - είναι πόλθ τθσ Ιςπανίασ. ιμερα αποτελεί τθ δεφτερθ 
ςθμαντικότερθ πόλθ του ιςπανικοφ κράτουσ όςον αφορά τον πλθκυςμό και τθν 
οικονομία μετά τθ Μαδρίτθ. Τπάρχουν πολλοί κρφλοι ςχετικά με τθν ίδρυςθ τθσ 
πόλθσ, ο παλιότεροσ αναφζρει ςαν ιδρυτι τον μυκικό Ρωμαίο ιρωα Ηρακλι. 
ιμερα θ Βαρκελϊνθ είναι μια από τισ πιο δθμοφιλείσ πόλεισ για τουριςμό ςτθν 
Ευρϊπθ, διακζτοντασ καλι ποιότθτα ηωισ και πλοφςια πολιτιςτικι ηωι. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1θ μζρα – 02/10  Άφιξθ ςτο  Μπλάνεσ/ Γιορζτ ντε Μαρ. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 
 
2θ μζρα – 03/10 Πρωινό. υνζντευξθ Σφπου. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτθ 
Βαρκελϊνθ (Γκαουντί Βαρκελϊνθ, αγκράντα Φαμίλια, Πάρκο Γκουζλ, Κακεδρικόσ 
Ναόσ, Κοινοβοφλιο, Μουςείο Πικάςο...). Σελετι ζναρξθσ του φεςτιβάλ και 
παράςταςεισ των φιλαρμονικϊν. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
 
3θ μζρα – 04/10 Πρωινό. Προαιρετικι επίςκεψθ ςτο γθπζδο Camp Nou (FC 
Barcelona) και το ενυδρείο. Επιςτροφι ςτο Μπλάνεσ/ Γιορζτ ντε Μαρ. Ελεφκεροσ 
χρόνοσ. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ για φλαμζνγκο. Διανυκτζρευςθ 
4θ μζρα – 05/10 Πρωινό. Προαιρετικι βόλτα ςτο aqua park ι κρουαηιζρα ςτο Σόςα 
ντε Μαρ.  Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. 
Διανυκτζρευςθ. 
5θ μζρα – 06/10  Πρωινό. Αναχϊρθςθ. 
 

*Σαξίδι ςτο Μπλάνεσ, Βαρκελώνθ-Σαξιδιωτικόσ Οδθγόσ: http://www.youtube.com/watch?v=eWDk1PGYoCk 

Barcelona:   

Hotel ***  159 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 40 ευρώ 

*Ειδική προσφορά: Οι ομάδες που έχουμ ήδη συμμετάσχει σε έμα από τα φεστιβάλ μας έχουμ 
έκπτωση 10% στημ τιμή της συμφωμίας. 

*θμείωςθ: Δυνατότθτα τθσ οργανωμζνθσ μεταφοράσ από οποιοδιποτε μζροσ τθσ Ελλάδασ. Για τισ τιμζσ και 
τισ ςυνκικεσ  μεταφοράσ καλζςτε: +381694444505 

. 

 
 

TIMH ANA ATOMO  
 

 

Blanes     

Hotel Esplendid ***   
www.hotelesplendid.com    

 119 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 

    

Lloret de mar:     

Hotel Flamingo****   
http://www.granhotelflamingo.com/ 

 119 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 

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

 

119 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 

Hotel Selvamar***  www.hotelselvamar.com/en/  
 

119 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 

Hotel Don Juan*** 
 

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

119 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 
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Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ   
 

•Διαμονι ςτο επιλεγμζνο κατάλυμα ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα 
δωμάτια με θμιδιατροφι (πρωινό, δείπνο).  

•υμμετοχι ςτο φεςτιβάλ. 
•υνοδόσ κατά τθ διάρκεια του φεςτιβάλ. 
•Αναμνθςτικά διπλϊματα και πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο 
Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
 

• Προαιρετικζσ εκδρομζσ 
• Ατομικά ζξοδα και ζξοδα που δεν αναφζρονται ςτο πρόγραμμα του φεςτιβάλ 

•Όλα τα ειςιτιρια για όλα τα αξιοκζατα και περιθγιςεισ ςτθν πόλθ 

•Μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο  
Εκδρομζσ: 
* αγκράντα Φαμίλια-16€(ειςιτιριο), Εκδρομι με βάρκα για Σόςα ντε Μαρ -  16€, 
Καμπ Νόου - 20€, Ενυδρείο τθσ Βαρκελϊνθσ -  18€ 
* Club "La Siesta" - Flamenco show, ςνακ και ζνα ποτό - 18€ (μεταφορά με 
λεωφορείο 3€ ανά άτομο), Aqua park - 24€, Port Aventura park -  39€ 
* Σιμι για μεταφορά με λεωφορείο για όλεσ τισ εκδρομζσ (εκτόσ τθσ εκδρομισ με 
καραβάκι) 12- 15€, Κλαμπ 8€S ANSER 
VI 
ΗΜΕΙΩΗ 

 

- Επιπλζον χρζωςθ για δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο ανά μζρα 5 ευρώ. 
- Επιπλζον χρεϊςθ για μονόκλινο δωμάτιο ανά μζρα: 
18 ευρώ (Esplendid, Flamingo, Maria Del Mar, Selvamar, Don Juan) 
-Barcelona 24 ευρώ 
 

Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των 
παραςτάςεων, τθν εκτζλεςθ των εκδρομϊν και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το πρόγραμμα, 

λόγω αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν. 
 





 
                                                                     MEDITERANIAN ORGANIZATION 

      www.mediteranian-folklore-festivals.org 
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