
                                                  

 

XIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 

folkloru, chórów i orkiestr 

BARCELONA, BLANES – HISZPANIA 

“Golondrina De Mar” 01-05 października 2020 

 
Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z 

lokalnymi władzami samorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi 

zespołami ludowymi. Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz 

międzynarodowych mediów. Prezydenci miast lub ich zastępcy, z których 

pochodzą uczestnicy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt 

organizatora. 

Barcelona to hiszpańskie miasto, stolica wspólnoty autonomicznej Katalonii 

i drugie co do wielkości miasto w kraju, z populacją 1,620,943 w obrębie jej granic 

administracyjnych. Jest także największą metropolią nad Morzem Śródziemnym. 

Blanes jest miastem w pobliżu Barcelony i gminy Selva, w prowincji Girona, w 

Katalonii, w Hiszpanii. Podczas panowania rzymskiego zostało nazwane Blanda 

lub Blandae. Jest znane jako "brama do Costa Brava". wybrzeże jest częścią Costa 

Brava, które rozciąga się od Blanes do granicy z Francją. Blanes to popularna 

miejscowość turystyczna, gdzie rozmawia się w językach katalońskim i 

hiszpańskim. Blanes jest chętnie odwiedzane szczególnie podczas trwania 

festiwalu sztucznych ogni Santa Anna. Inne atrakcje turystyczne w okolicy to 

ogród botaniczny, zatoki takie jak np. Cala Bona i przepiękne długie, otoczone 

lasami. 

 

 



PROGRAM: 

1. dzień-01.10 Przyjazd do Blanes/Lloret de mar/ Barcelona. Zameldowanie w 

wybranym hotelu. Spotkanie z przedstawicielami grup. Kolacja. Możliwość 

wieczornego wyjścia na miasto. Nocleg. 

2. dzień-02.10 Śniadanie. Konferencja prasowa. Fakultatywna wycieczka do 

Barcelony (Gaudijeva Barcelona, Sagrada Familia, Park Guel Rambla, Plac 

Gotycki, Katedra, Parlament, muzeum Picassa, etc.). Występy uczestników. 

Kolacja. Nocleg. 

3. dzień-03.10 Śniadanie. Fakultatywna wycieczka na stadion Camp Nou (FC 

Barcelona) oraz do oceanarium. Możliwość wieczornego wyjścia do jednej z 

dyskotek lub wyjście do klubu flamenco "LaSiesta". Kolacja. Nocleg. 

4. dzień-04.10 Śniadanie. Możliwość wycieczki do Aquaparku lub rejs 

statkiem. Czas wolny. Kolacja. Nocleg. 

5. dzień-05.10 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Wyjazd.  

*Przewdonik po Blanes: https://www.youtube.com/watch?v=SPyhsjgMW9k  

CENA ZA OSOBĘ: 

Blanes: 
Hotel Esplendid *** http://www.hotelesplendid.es/ 119€ 

Dodatkowy dzień 30€ 
Lloret de mar: 

Hotel Flamingo **** www.granhotelflamingo.com   
109€ 

Dodatkowy dzień 30€ 
 

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

Hotel Selvamar*** www.hotelselvamar.com  

Hotel Don Juan*** www.donjuanhotels.com  

Barcelona: 

Hotel ***  159€ 
Dodatkowy dzień 40€ 

*Grupy, które uczestniczyły wcześniej w festiwalach organizowanych przez 

Mediteranian Organization otrzymają 10% zniżki. 

CENA ZAWIERA: 

 Zakwaterowanie w wybranym obiekcie w pokojach dwu, trzy lub 

czteroosobowych z wyżywieniem (śniadanie i kolacja).  

 Uczestnictwo w festiwalu.  

 Opiekę podczas trwania festiwalu.   

 Dyplomy, tablice pamiątkowe, materiały foto i DVD 

CENA NIE ZAWIERA: 

 Wycieczki fakultatywne.   

https://www.youtube.com/watch?v=SPyhsjgMW9k
http://www.hotelesplendid.es/
http://www.granhotelflamingo.com/
http://www.hotelmariadelmar.net/
http://www.hotelselvamar.com/
http://www.donjuanhotels.com/


 Wydatki indywidualne i wszelkie koszty, których nie pokryw organizator 

festiwalu. 

FAKULTATYWNE WYCIECZKI I USŁUGI:  

 Bilety do muzeów i atrakcji turystycznych 

 Przewodnik na wszystkie wycieczki (cena w zależności od języka) 

 Transfer Lotnisko - Hotel - Lotnisko  

 Wyczeczki:  

-Sagrada familia – 16€  

-Rejs statkiem do Tossa de mar – 16€ 

-Camp Nou - 20€  

-Oceanarium Barcelona – 18€  

-Club“La Siesta”- pokaz Flamenco , przekąski i jeden napój w cenie – 18€  

-Aqua park – 24€ 

-Port Aventura park – 39€  

*Cena za transport autobusowy dla wszystkich wycieczek (Wyjątkiem jest 

wycieczka łodzią, gdzie nie jest potrzebny transport) wynosi: 12€ - 15€ od 

osoby. 

UWAGI: 

 Dopłata za pokój dwuosobowy za osobę: 5€ 

 Dopłata za pokój jednoosobowy za osobę:  

Blanes/Ljoret – 18 eur 

Barselona – 24 eur 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji 

wycieczek i poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie 

uzasadnione okoliczności. 

    
MEDITERANIAN ORGANIZATION  

www.mediteranian-folklore-festivals.org   

m.events.pl@gmail.com   

Violetta Ściesiek: +48 602 664 735  

Kostas Leivadiotis: +381 69 4444505 
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