
  
 

Ediţia XIV - FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
DE CORURI ŞI ORCHESTRE FILARMONICE 

“Golondrina De Mar” 
BARCELONA, BLANES – SPANIA 

28 Iunie – 03 Iulie 2020 
 

Festivalul este organizat de Mediteranian Organization în cooperare cu 
municipalitatea, camere de comerț și filarmonici locale sau regionale. Festivalul 
este mediatizat prin presa şi televiziunile locale și internaționale. Primarii sau 
viceprimarii orașelor din care provin participanții sunt invitaţi onorifici ai 
festivalului, cheltuielile aferente urmând a fi acoperite de către organizatori. 

Barcelona - situat în Nordul coastei mediteraneene a Spaniei, este cu 
siguranţă orașul cel mai cosmopolitan şi cel mai activ economic din această ţară. A 
dovedit mereu dorinţa de a fi modern, de a urmări ultimele tendinţe 
internaţionale sau de a fi în avangarda lor. Pentru turişti, aceasta devine evident 
mai ales prin arhitectura sa, care reflectă atât de bine acest tip de abordare a vieţii 
în acest oraş mereu vibrant. 

Blanes - un oraș mic în apropiere de Barcelona în regiunea Girona, 
Catalonia. Pe timpul ocupației romane era cunoscut sub numele de Blanda sau 
Blandae. Mai e cunoscut şi ca ”Poarta către Costa Brava”, coasta sa maritimă fiind 
parte din Costa Brava, care se întinde de la Blanes până la graniţa cu Franţa. Blanes 
este o destinație turistică populară, cunoscute fiind serile cu focuri de artificii din 
timpul festivalului Santa Ana. Alte locuri atractive pentru turiști sunt grădina 
botanică, golfulețele, precum Kala Bona, și plajele înconjurate de munţi. 

 



Ziua 1 – 28 Iunie: Sosirea la Blanes/Lloret de Mar. Cazare în hotelul ales. Cina. 
Opţional: ieşire de seară. Cazare de noapte. 
Ziua 2 – 29 Iunie: Mic dejun. Conferinţă de presă la centrul de presă. Opţional: turul 
Barcelonei - „Barcelona lui Gaudi”: Sagrada Familia, Parcul Guel, Ramblom, Piaţa 
Gotică, Catedrala, Parlamentul, Muzeul Picasso etc. Ceremonia de deschidere a 
festivalului. Spectacole grupe participante. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 3 – 30 Iunie: Mic dejun. Opţional: vizită la stadionul Camp Nou (FC Barcelona) 
şi la Acvariu. Întoarcere la Blanes/Lloret de Mar. Desfăşurare program: spectacole  
grupe participante. Opţional: ieșire de seară la discotecă sau la clubul de flamenco 
“La Siesta”. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 4 – 01 Iulie: Mic dejun. Opţional: excursie la Aquapark. Ceremonia de 
închidere a festivalului. Check out hotel şi plecări. Timp liber pentru activități 
individuale. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 5 – 02 Iulie:  Mic dejun. Timp liber pentru activități individuale. Opțional: 
Plimbare cu vaporașul la Tossa de Mar. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 6 – 03 Iulie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 
 

*Excursie la Blanes, Barcelona – Ghid turistic https://www.youtube.com/watch?v=QW51cPnbvkQ   

PREŢ / PERSOANĂ: 

  Blanes 

  Hotel Esplendid *** www.hotelesplendid.com 
149 Euro 

o zi suplimentară: 30 Euro 

  Lloret de mar: 

  Hotel Flamingo**** www.granhotelflamingo.com 

149 Euro 
o zi suplimentară: 30 Euro 

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

  Hotel Selvamar*** www.hotelselvamar.com 

  Hotel Don Juan*** www.donjuanhotels.com 

Barcelona: 

  Hotel *** 
 199 Euro 

o zi suplimentară: 40 Euro 

*Ofertă specială: Grupurile care au participat deja la alte festivaluri ale 
Mediteranian Organization beneficiază de un discount de 10% 
PREȚUL INCLUDE: 

• Cazarea în hotelul ales în camere cu două, trei sau patru paturi cu  
demipensiune (mic dejun și cină) 

• Taxa de participare la festival 

• Însoțire pe parcursul festivalului 

• Diplome/certificate, plachete, fotografii și înregistrări videoU INCLU 

PROGRAM: 

https://www.youtube.com/watch?v=QW51cPnbvkQ


PREȚUL NU INCLUDE: 

• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 

EXCURSII OPŢIONALE ȘI SERVICII: 

• Bilete pentru toate locaţiile şi tururi prin oraş 

• Transfer cu autocarul de la / la Aeroport 
▪ o direcţie, grup până la 30 de persoane: 420€ 
▪ o direcţie, grup până la 50 persoane: 440€ 

• Ghid pentru Barcelona: 150€ - 170€ (preţul variază în funcţie de limba aleasă) 

• Excursii:         
▪ Tur Sagrada familia - 16€ /bilet / persoană 
▪ Tur cu vaporaşul la Tossa de Mar – 16€ 
▪ Tur Camp Nou - 20€ 
▪ Aquarium Barcelona – 18€ 
▪ Club “La Siesta”- spectacol Flamenco, gustare şi o băutură inclusă – 18€ 
▪ Club La Siesta - transfer autobus - 3€ / persoană 
▪ Aqua park – 24€ / Port Aventura parc – 39€ 

• Club - 8€ 

• Transport cu autocarul pentru toate excursiile (cu excepţia plimbarii cu 
vaporaşul, unde nu este necesar) – 12€ - 15€ / persoană 

 NOTE: 

• Extra taxă pentru camera dublă / persoană / zi: 5 Euro 

• Extra taxă pentru camera single / zi: 
▪ Blanes & Lloret de Mar : 18 Euro 
▪ Barcelona        : 24 Euro   

 
Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba termenii și condiţiile 

referitoare la excursiile opţionale și la unele detalii din program, 
datorită unor circumstanţe obiective. 
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