MEDITERANIAN ORGANIZATION
Διεύθυνση: Kraljice Natalije 4, 11000 Bελιγράδι
TIN: 109026330 ID: 21113778
Τηλ: +381114076490 , +381114085029

e-mail: mediteranian.organization@gmail.com
web: www.mediteranian-folklore-festivals.org

XIII ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ , ΜΠΛΑΝΕΣ - ΙΣΠΑΝΙΑ
“Golondrina De Mar”
28 Ιουνίου – 03 Ιουλίου, 2018
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε συνεργασία με
τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο. Το
φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης, από τον τοπικό και διεθνή Τύπο
και την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις των
διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των
οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.
Βαρκελώνη - Η Βαρκελώνη είναι η πρωτεύουσα της αυτόνομης κοινότητας της
Καταλονίας και η
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με πληθυσμό 1.620.943 εντός των διοικητικών
ορίων του. Περίπου πέντε εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στη μητροπολιτική περιοχή
της Βαρκελώνης. Είναι επίσης η μεγαλύτερη μητρόπολη στη Μεσόγειο Θάλασσα.
Μπλάνες- είναι μια πόλη κοντά στη Βαρκελώνη και δήμος στην επαρχία της Σέλβας
στην Γκιρόνα Καταλωνίας. Κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κυριαρχίας ονομάστηκε
Blanda ή Blandae. Είναι γνωστή ως η "Πύλη της Κόστα Μπράβα ". Η Ακτή του Μπλάνες
είναι μέρος της Κόστα Μπράβα, η οποία εκτείνεται από το Μπλάνες μέχρι τα γαλλικά
σύνορα. Το Μπλάνες είναι ένας πολύ δημοφιλής τουριστικός προορισμός και κάθε
χρόνο ελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών τόσο απο την χώρα όσο και απο το
εξωτερικό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
1η μέρα - 28/06 Άφιξη στο Μπλάνες/ Γιορέτ ντε Μαρ. Διαμονή στο επιλεγμένο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
2η μέρα - 29/06 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο. Προαιρετική
περιήγηση στη Βαρκελώνη (Γκαουντί Βαρκελώνη, Σαγκράντα Φαμίλια, Πάρκο
Γκουέλ, Καθεδρικός Ναός, Κοινοβούλιο, Μουσείο Πικάσο...) Τελετή έναρξης του
φεστιβάλ και παράστασεις των χορευτικών. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα - 30/06 Πρωινό. Προαιρετική βόλτα με καραβάκι στο Τόσα ντε Μαρ.
Παραστάσεις των χορευτικών, τελετή λήξης του φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική
βραδινή έξοδος σε κλαμπ. Διανυκτέρευση.
4η μέρα - 01/07 Πρωινό. Προαιρετική επίσκεψη του γηπέδου Camp Nou (FC
Barcelona) και του ενυδρείου. Επιστροφή στο Μπλάνες/ Γιορέτ ντε Μαρ. Ελεύθερος
χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος για
φλαμένκο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα - 02/07 Πρωινό. Προαιρετική επίσκεψη στο aqua park.Ελέυθερος χρόνος για
ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα - 03/07 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.
*Ταξίδι στο Μπλάνες, Βαρκελώνη-Ταξιδιωτικός Οδηγός:
http://www.youtube.com/watch?v=eWDk1PGYoCk

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Blanes:
Hotel Esplendid ***
Lloret de mar:
Hotel Flamingo****
Hotel Maria Del Mar***
Hotel Selvamar***
Hotel Don Juan***

www.hotelesplendid.com

139€
http://www.granhotelflamingo.com/

επιπλέον ημέρα 28€

www.hotelmariadelmar.net
www.hotelselvamar.com/en/
http://www.donjuanhotels.com/hoteles.php?hotel=1

*Σημείωση: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε προηγούμενα φεστιβάλ του
Mediteranian Organization έχουν 10% έκπτωση στις παραπάνω τιμές.
* Για κάθε 25 άτομα σε ένα γκρουπ το 26ο άτομο είναι δωρεάν (* το δωρεάν ισχύει για τις
κανονικές τιμές κάθε φεστιβάλ και δεν περιλαμβάνει επιπλέον χρεώσεις).

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονή στο επιλεγμένο κατάλυμα σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα
δωμάτια με ήμι διατροφή (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
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
•Όλα τα εισιτήρια για όλα τα αξιοθέατα και περιηγήσεις
στην πόλη
•Μεταφορά αεροδρόμιο - ξενοδοχείο – αεροδρόμιο
Εκδρομές:
• Ξεναγος για την επίσκεψη της Βαρκελώνης 150 - 170 € (τιμή ανάλογα με την
γλώσσα)
* Σαγκράντα Φαμίλια-16€(εισιτήριο)
* Εκδρομή με βάρκα για Τόσα ντε Μαρ - 16€
* Καμπ Νόου - 20€
* Ενυδρείο της Βαρκελώνης - 18€
* Club "La Siesta" - Flamenco show, σνακ και ένα ποτό - 18€ (μεταφορά με
λεωφορείο 3€ ανά άτομο).
* Aqua park - 24€
* Port Aventura park - 39€
* Τιμή για μεταφορά με λεωφορείο για όλες τις εκδρομές (εκτός την εκδρομή με
βάρκα, όπου δεν χρειάζεται μεταφορά) 12- 15€
*Κλαμπ 8€
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
-Επιπλέον χρέωση για δίκλινο δωμάτιο € 7 ανά άτομο ανά μέρα.
-Επιπλέον χρεώση για μονόκλινο δωμάτιο ανά μέρα:
Hotel ***
20€
•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.
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