
 

      

συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό 
πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης, από 
τον τοπικό και διεθνή Τύπο. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

σημαντικότερη πόλη του ισπανικού κράτους όσον αφορά
οικονομία μετά τη Μαδρίτη. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι σχετικά με την ίδρυση της 
πόλης, ο παλιότερος αναφέρει σαν ιδρυτή τον μυθικό Ρωμαίο ήρωα Ηρακλή. 
Σήμερα η Βαρκελώνη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις για τουρισμό στην 
Ευρώπη, δι
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ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό 
πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης, από 
τον τοπικό και διεθνή Τύπο. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

Βαρκελώνη 
σημαντικότερη πόλη του ισπανικού κράτους όσον αφορά
οικονομία μετά τη Μαδρίτη. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι σχετικά με την ίδρυση της 
πόλης, ο παλιότερος αναφέρει σαν ιδρυτή τον μυθικό Ρωμαίο ήρωα Ηρακλή. 
Σήμερα η Βαρκελώνη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις για τουρισμό στην 
Ευρώπη, διαθέτοντας καλή ποιότητα ζωής και πλούσια πολιτιστική ζωή.
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ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ,

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό 
πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης, από 
τον τοπικό και διεθνή Τύπο. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

Βαρκελώνη - 
σημαντικότερη πόλη του ισπανικού κράτους όσον αφορά
οικονομία μετά τη Μαδρίτη. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι σχετικά με την ίδρυση της 
πόλης, ο παλιότερος αναφέρει σαν ιδρυτή τον μυθικό Ρωμαίο ήρωα Ηρακλή. 
Σήμερα η Βαρκελώνη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις για τουρισμό στην 

αθέτοντας καλή ποιότητα ζωής και πλούσια πολιτιστική ζωή.
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ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ,
“Golondrina
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Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 

συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό 
πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης, από 
τον τοπικό και διεθνή Τύπο. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

 είναι πόλη της Ισπανίας. Σήμερα αποτελεί τη δεύτερη 
σημαντικότερη πόλη του ισπανικού κράτους όσον αφορά
οικονομία μετά τη Μαδρίτη. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι σχετικά με την ίδρυση της 
πόλης, ο παλιότερος αναφέρει σαν ιδρυτή τον μυθικό Ρωμαίο ήρωα Ηρακλή. 
Σήμερα η Βαρκελώνη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις για τουρισμό στην 

αθέτοντας καλή ποιότητα ζωής και πλούσια πολιτιστική ζωή.
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ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ,
Golondrina
-12 Οκτωβρίου 

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 
συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό 
πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης, από 
τον τοπικό και διεθνή Τύπο. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

είναι πόλη της Ισπανίας. Σήμερα αποτελεί τη δεύτερη 
σημαντικότερη πόλη του ισπανικού κράτους όσον αφορά
οικονομία μετά τη Μαδρίτη. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι σχετικά με την ίδρυση της 
πόλης, ο παλιότερος αναφέρει σαν ιδρυτή τον μυθικό Ρωμαίο ήρωα Ηρακλή. 
Σήμερα η Βαρκελώνη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις για τουρισμό στην 

αθέτοντας καλή ποιότητα ζωής και πλούσια πολιτιστική ζωή.
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ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ,ΜΠΛΑΝΕΣ 
Golondrina

Οκτωβρίου 
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 

συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό 
πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης, από 
τον τοπικό και διεθνή Τύπο. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

είναι πόλη της Ισπανίας. Σήμερα αποτελεί τη δεύτερη 
σημαντικότερη πόλη του ισπανικού κράτους όσον αφορά
οικονομία μετά τη Μαδρίτη. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι σχετικά με την ίδρυση της 
πόλης, ο παλιότερος αναφέρει σαν ιδρυτή τον μυθικό Ρωμαίο ήρωα Ηρακλή. 
Σήμερα η Βαρκελώνη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις για τουρισμό στην 

αθέτοντας καλή ποιότητα ζωής και πλούσια πολιτιστική ζωή.

MEDITERANIAN ORGANIZATION 
, 11000 Bελιγράδι 
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mediteranianfolkorganization@gmail

festivals.org 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΜΠΛΑΝΕΣ 
Golondrina De Mar

Οκτωβρίου 
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το MediteranianOrganization

συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό 
πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης, από 
τον τοπικό και διεθνή Τύπο. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμ
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή.

είναι πόλη της Ισπανίας. Σήμερα αποτελεί τη δεύτερη 
σημαντικότερη πόλη του ισπανικού κράτους όσον αφορά
οικονομία μετά τη Μαδρίτη. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι σχετικά με την ίδρυση της 
πόλης, ο παλιότερος αναφέρει σαν ιδρυτή τον μυθικό Ρωμαίο ήρωα Ηρακλή. 
Σήμερα η Βαρκελώνη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις για τουρισμό στην 

αθέτοντας καλή ποιότητα ζωής και πλούσια πολιτιστική ζωή.

gmail.com 
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ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΜΠΛΑΝΕΣ - ΙΣΠΑΝΙΑ
Mar” 

Οκτωβρίου 2021
MediteranianOrganization

συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό 
πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης, από 
τον τοπικό και διεθνή Τύπο. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι των πόλεων που 
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή. 

είναι πόλη της Ισπανίας. Σήμερα αποτελεί τη δεύτερη 
σημαντικότερη πόλη του ισπανικού κράτους όσον αφορά τον πληθυσμό και την 
οικονομία μετά τη Μαδρίτη. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι σχετικά με την ίδρυση της 
πόλης, ο παλιότερος αναφέρει σαν ιδρυτή τον μυθικό Ρωμαίο ήρωα Ηρακλή. 
Σήμερα η Βαρκελώνη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις για τουρισμό στην 

αθέτοντας καλή ποιότητα ζωής και πλούσια πολιτιστική ζωή.
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ΙΣΠΑΝΙΑ
 

2021 
MediteranianOrganization

συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό 
πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης, από 

αρχοι των πόλεων που 
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 

είναι πόλη της Ισπανίας. Σήμερα αποτελεί τη δεύτερη 
τον πληθυσμό και την 

οικονομία μετά τη Μαδρίτη. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι σχετικά με την ίδρυση της 
πόλης, ο παλιότερος αναφέρει σαν ιδρυτή τον μυθικό Ρωμαίο ήρωα Ηρακλή. 
Σήμερα η Βαρκελώνη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις για τουρισμό στην 

αθέτοντας καλή ποιότητα ζωής και πλούσια πολιτιστική ζωή.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΙΣΠΑΝΙΑ 

MediteranianOrganization, σε 
συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό 
πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης, από 

αρχοι των πόλεων που 
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 

είναι πόλη της Ισπανίας. Σήμερα αποτελεί τη δεύτερη 
τον πληθυσμό και την 

οικονομία μετά τη Μαδρίτη. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι σχετικά με την ίδρυση της 
πόλης, ο παλιότερος αναφέρει σαν ιδρυτή τον μυθικό Ρωμαίο ήρωα Ηρακλή. 
Σήμερα η Βαρκελώνη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις για τουρισμό στην 

αθέτοντας καλή ποιότητα ζωής και πλούσια πολιτιστική ζωή. 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ  

, σε 
συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό 
πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης, από 

αρχοι των πόλεων που 
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 

είναι πόλη της Ισπανίας. Σήμερα αποτελεί τη δεύτερη 
τον πληθυσμό και την 

οικονομία μετά τη Μαδρίτη. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι σχετικά με την ίδρυση της 
πόλης, ο παλιότερος αναφέρει σαν ιδρυτή τον μυθικό Ρωμαίο ήρωα Ηρακλή. 
Σήμερα η Βαρκελώνη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις για τουρισμό στην 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 

1η μέρα 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος.  
2η μέρα
Βαρκελώνη (Γκαουντί Βαρκελώνη, Σαγκράντα Φαμίλια, Πάρκο Γκουέλ, Καθεδρικός 
Ναός, Κοινοβούλιο, Μουσείο Πικάσο...) Τελετή έναρξης του φεστιβάλ και 
παράστασεις των  
3η μέρα
(FCBarcelona
Μαρ.
“LaSiesta 
4η μέρα
κρουαζιέρα 
5η μέρα
 

*Ταξίδι στο Μπλάνες, Βαρκελώνη

Barcelona

Hotel

 

 
 

 
 

TIMHANAATOMO
Blanes
HotelEsplendid

 

Lloret demar:

Hotel Flamingo****

 

Hotel Maria Del Mar***

Hotel Selvamar***

Hotel Don Juan***

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

μέρα – 0
ξενοδοχείο. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. 

μέρα–09
Βαρκελώνη (Γκαουντί Βαρκελώνη, Σαγκράντα Φαμίλια, Πάρκο Γκουέλ, Καθεδρικός 
Ναός, Κοινοβούλιο, Μουσείο Πικάσο...) Τελετή έναρξης του φεστιβάλ και 
παράστασεις των 

μέρα –10
FCBarcelona

Μαρ.Προαιρετική βραδινή έξοδος
LaSiesta” για φλαμέν

μέρα – 1
κρουαζιέρα

μέρα – 1

*Ταξίδι στο Μπλάνες, Βαρκελώνη

Barcelona: 

Hotel*** 

TIMHANAATOMO
Blanes 
HotelEsplendid

Lloret demar: 

Hotel Flamingo****

Hotel Maria Del Mar***

Hotel Selvamar***

Hotel Don Juan***

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

08/10Άφιξη στο  Μπλάνες/Γιορέτ ντε Μαρ. Διαμονή στο επιλεγμένο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. 

9/10Πρωινό. 
Βαρκελώνη (Γκαουντί Βαρκελώνη, Σαγκράντα Φαμίλια, Πάρκο Γκουέλ, Καθεδρικός 
Ναός, Κοινοβούλιο, Μουσείο Πικάσο...) Τελετή έναρξης του φεστιβάλ και 
παράστασεις των o

10/10Πρωινό. Προαιρετική επίσκεψη στο γηπέδο 
FCBarcelona) και του ενυδρείου. Επιστροφή στο Μπλάν

Προαιρετική βραδινή έξοδος
για φλαμέν

11/10Πρωινό.
κρουαζιέρα στη Τόσσα δε μαρ. Ελεύθερος χρόνος. 

12/10Πρωινό.Αναχώρηση

*Ταξίδι στο Μπλάνες, Βαρκελώνη

TIMHANAATOMO 

HotelEsplendid *** 

 

Hotel Flamingo**** 

Hotel Maria Del Mar***

Hotel Selvamar*** 

Hotel Don Juan*** 

Άφιξη στο  Μπλάνες/Γιορέτ ντε Μαρ. Διαμονή στο επιλεγμένο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. 

Πρωινό. Συνέντ
Βαρκελώνη (Γκαουντί Βαρκελώνη, Σαγκράντα Φαμίλια, Πάρκο Γκουέλ, Καθεδρικός 
Ναός, Κοινοβούλιο, Μουσείο Πικάσο...) Τελετή έναρξης του φεστιβάλ και 

oμάδων. Δείπνο. 
Πρωινό. Προαιρετική επίσκεψη στο γηπέδο 

) και του ενυδρείου. Επιστροφή στο Μπλάν
Προαιρετική βραδινή έξοδος

για φλαμένγκο. Δείπνο. 
Πρωινό.Προαιρετική έξοδος σε 

στη Τόσσα δε μαρ. Ελεύθερος χρόνος. 
Πρωινό.Αναχώρηση

*Ταξίδι στο Μπλάνες, Βαρκελώνη-Ταξιδιωτικός Οδηγός: 

 

 

 

  

  
www.hotelesplendid

 

  
  http://www.granhotelflamingo.com/

 

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

 www.hotelselvamar.com/en

 

www.donjuanhotels.com/hoteles.php?h

Άφιξη στο  Μπλάνες/Γιορέτ ντε Μαρ. Διαμονή στο επιλεγμένο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. 

Συνέντευξη Τύπου
Βαρκελώνη (Γκαουντί Βαρκελώνη, Σαγκράντα Φαμίλια, Πάρκο Γκουέλ, Καθεδρικός 
Ναός, Κοινοβούλιο, Μουσείο Πικάσο...) Τελετή έναρξης του φεστιβάλ και 

. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Πρωινό. Προαιρετική επίσκεψη στο γηπέδο 

) και του ενυδρείου. Επιστροφή στο Μπλάν
Προαιρετική βραδινή έξοδος σε κάποιο από τα νυχτερινά κλάμπ ή στο κλάμπ 

κο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Προαιρετική έξοδος σε 

στη Τόσσα δε μαρ. Ελεύθερος χρόνος. 
Πρωινό.Αναχώρηση

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

hotelesplendid.com

ttp://www.granhotelflamingo.com/

www.hotelmariadelmar.net

www.hotelselvamar.com/en

www.donjuanhotels.com/hoteles.php?h

Άφιξη στο  Μπλάνες/Γιορέτ ντε Μαρ. Διαμονή στο επιλεγμένο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. 

ευξη Τύπου. Προαιρετική περιήγηση στη 
Βαρκελώνη (Γκαουντί Βαρκελώνη, Σαγκράντα Φαμίλια, Πάρκο Γκουέλ, Καθεδρικός 
Ναός, Κοινοβούλιο, Μουσείο Πικάσο...) Τελετή έναρξης του φεστιβάλ και 

Διανυκτέρευση.
Πρωινό. Προαιρετική επίσκεψη στο γηπέδο 

) και του ενυδρείου. Επιστροφή στο Μπλάν
σε κάποιο από τα νυχτερινά κλάμπ ή στο κλάμπ 
Διανυκτέρευση.

Προαιρετική έξοδος σε 
στη Τόσσα δε μαρ. Ελεύθερος χρόνος. 

Πρωινό.Αναχώρηση.Τέλος υπηρεσιών.

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

com 

 

ttp://www.granhotelflamingo.com/

www.hotelmariadelmar.net 

www.hotelselvamar.com/en/ 

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

Άφιξη στο  Μπλάνες/Γιορέτ ντε Μαρ. Διαμονή στο επιλεγμένο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.

. Προαιρετική περιήγηση στη 
Βαρκελώνη (Γκαουντί Βαρκελώνη, Σαγκράντα Φαμίλια, Πάρκο Γκουέλ, Καθεδρικός 
Ναός, Κοινοβούλιο, Μουσείο Πικάσο...) Τελετή έναρξης του φεστιβάλ και 

Διανυκτέρευση. 
Πρωινό. Προαιρετική επίσκεψη στο γηπέδο 

) και του ενυδρείου. Επιστροφή στο Μπλάν
σε κάποιο από τα νυχτερινά κλάμπ ή στο κλάμπ 
Διανυκτέρευση. 

Προαιρετική έξοδος σε aquapark
στη Τόσσα δε μαρ. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. 

Τέλος υπηρεσιών.

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

ttp://www.granhotelflamingo.com/ 

 

 

 

tel=  

Άφιξη στο  Μπλάνες/Γιορέτ ντε Μαρ. Διαμονή στο επιλεγμένο 
Διανυκτέρευση.

. Προαιρετική περιήγηση στη 
Βαρκελώνη (Γκαουντί Βαρκελώνη, Σαγκράντα Φαμίλια, Πάρκο Γκουέλ, Καθεδρικός 
Ναός, Κοινοβούλιο, Μουσείο Πικάσο...) Τελετή έναρξης του φεστιβάλ και 

 
Πρωινό. Προαιρετική επίσκεψη στο γηπέδο CampNou

) και του ενυδρείου. Επιστροφή στο Μπλάνες/ Γιορέτ ντε 
σε κάποιο από τα νυχτερινά κλάμπ ή στο κλάμπ 

 
aquapark/ Προαιρετική 

Δείπνο. Διανυκτέρευση
Τέλος υπηρεσιών. 

https://www.youtube.com/watch?v=QW51cPnbvkQ
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Επιπλέον μέρα 40 ευρώ
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Επιπλέον μέρα 30 ευρώ
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Επιπλέον μέρα 30 ευρώ

 

 

119 
Επιπλέον μέρα 30 ευρώ

Άφιξη στο  Μπλάνες/Γιορέτ ντε Μαρ. Διαμονή στο επιλεγμένο 
Διανυκτέρευση. 

. Προαιρετική περιήγηση στη 
Βαρκελώνη (Γκαουντί Βαρκελώνη, Σαγκράντα Φαμίλια, Πάρκο Γκουέλ, Καθεδρικός 
Ναός, Κοινοβούλιο, Μουσείο Πικάσο...) Τελετή έναρξης του φεστιβάλ και 

CampNou
ες/ Γιορέτ ντε 

σε κάποιο από τα νυχτερινά κλάμπ ή στο κλάμπ 

/ Προαιρετική 
Διανυκτέρευση

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

ευρώ 
Επιπλέον μέρα 40 ευρώ

 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 30 ευρώ

 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 30 ευρώ

 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 30 ευρώ

 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 30 ευρώ

 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 30 ευρώ

Άφιξη στο  Μπλάνες/Γιορέτ ντε Μαρ. Διαμονή στο επιλεγμένο 

. Προαιρετική περιήγηση στη 
Βαρκελώνη (Γκαουντί Βαρκελώνη, Σαγκράντα Φαμίλια, Πάρκο Γκουέλ, Καθεδρικός 
Ναός, Κοινοβούλιο, Μουσείο Πικάσο...) Τελετή έναρξης του φεστιβάλ και 

CampNou 
ες/ Γιορέτ ντε 

σε κάποιο από τα νυχτερινά κλάμπ ή στο κλάμπ 

/ Προαιρετική 
Διανυκτέρευση. 

Επιπλέον μέρα 40 ευρώ

Επιπλέον μέρα 30 ευρώ

Επιπλέον μέρα 30 ευρώ

Επιπλέον μέρα 30 ευρώ

Επιπλέον μέρα 30 ευρώ

Επιπλέον μέρα 30 ευρώ

Άφιξη στο  Μπλάνες/Γιορέτ ντε Μαρ. Διαμονή στο επιλεγμένο 

Βαρκελώνη (Γκαουντί Βαρκελώνη, Σαγκράντα Φαμίλια, Πάρκο Γκουέλ, Καθεδρικός 

σε κάποιο από τα νυχτερινά κλάμπ ή στο κλάμπ 

 

Επιπλέον μέρα 40 ευρώ 

Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 

Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 

Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 

Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 

Επιπλέον μέρα 30 ευρώ 



Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ   
 
•Διαμονή στο επιλεγμένο κατάλυμα σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα 
δωμάτια με ημιδιατροφή (πρωινό,δείπνο).  

•Συμμετοχή στο φεστιβάλ. 
•Συνοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. 
•Αναμνηστικά διπλώματα και πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο. 
 
Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  
•Προαιρετικές εκδρομές 
•Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ 

•Όλα τα εισιτήρια για όλα τα αξιοθέατα και περιηγήσεις στην πόλη 

•Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο  
Εκδρομές: 
* Σαγκράντα Φαμίλια-16€(εισιτήριο) 
* Εκδρομή με βάρκα για Τόσα ντε Μαρ -  16€ 
* Καμπ Νόου - 20€ 
* Ενυδρείο της Βαρκελώνης -  18€ 
* Club "LaSiesta" - Flamencoshow, σνακ και ένα ποτό - 18€ (μεταφορά με 
λεωφορείο 3€ ανά άτομο). 
* Aquapark - 24€ 
* PortAventurapark -  39€ 
* Τιμή για μεταφορά με λεωφορείο για όλες τις εκδρομές (εκτός της εκδρομής με 
καραβάκι) 12- 15€ 
*Κλαμπ 8€SANSER 
VI 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

- Επιπλέον χρέωση για δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο ανά μέρα 5ευρώ 
- Επιπλέον χρεώση για μονόκλινο δωμάτιο ανά μέρα: 

Blanes & Lloret de Mar:18 ευρώ 
 Barcelona:24ευρώ 
Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
παραστάσεων, την εκτέλεση των εκδρομών και των επιμέρους στοιχείων από το πρόγραμμα, 
λόγω αντικειμενικών συνθηκών. 


 
                                                                                    MEDITERANIAN ORGANIZATION 

     www.mediteranian-folklore-festivals.org 
             office@mediteranian-folklore-festivals.org 

                Kostas Leivadiotis: +306992774284,+381114231251 ,+381694444505 
 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 


