
          

                                        

 

                                                      

 

 

 

   

                                             

                                                      

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τιμή κατ’ άτομο 

159 € 
Ξενοδοχείο 3* 

MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION 
 

Επικοινωνία:  

internationalfolkfestivals@gmail.com 

+38165-504-36-23 

http://moonlightevents.org/ 

 

http://folklorefestivals.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Φεστιβάλ Πρόγραμμα                      
1η μέρα 01.07. 

14:00 Άφιξη στην Βαρκελώνη και σε 

επιλεγμένα καταλύματα. Προαιρετικός χρόνος 

για ατομικές δραστηριότητες.. 

19:00 Δείπνο. 

 υνάντηση με τους διοργανωτές και με άλλα ανσάμπλ. Διανυκτέρευση 

2η μέρα 02.07. 

07:30 Πρωινό. 

10:00 Προαιρετικές εκδρομές / Επίσκεψη στα 

αξιοθέατα της Βαρκελώνης, επίσκεψη του 

Καθεδρικού Ναού Sagrada Familia, του 

Καθεδρικού Ναού Γκαουντί, του Camp Nou, 

του ενυδρείου, του Μουσείου Πικάσο, κλπ ... 

19:00 Δείπνο. 

20:00 Προαιρετική συμμετοχή στη 

Μεσαιωνική ανταγωνιστική παράσταση ή 

βόλτα στην πόλη. 

 Προαιρετική συμμετοχή στη Μεσαιωνική ανταγωνιστική παράσταση ή βόλτα στην πόλη 

3η μέρα 03.07. 

07:30 Πρωινό. 

10:00 Ελεύθερος χρόνος στην παραλία και 

ατομικές δραστηριότητες. 

17:30 Δείπνο. 

18:30 Συνάντηση των συγκροτημάτων. Η 

εορταστική παρέλαση. 

19:00 Η τελετή έναρξης του φεστιβάλ (στον 

Καθεδρικό Ναό Sagrada Familia). Οι 

παραστάσεις των συγκροτημάτμων (Το 

αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ και η 

σειρά με την οποία θα γίνουν οι παραστάσεις 

θα παραδοθεί στα συγκροτήματα κατά την 

άφιξή τους). 

 

4η μέρα 04.07. 

07:30 Πρωινό. 

Προαιρετικός χρόνος για ψώνια, αξιοθέατα 

και άλλες ατομικές δραστηριότητες. 

17:30 Δείπνο. 

19:00 Οι παραστάσεις των συγκροτημάτων. Η 

τελετή λήξης, η απονομή πτυχίων, η 

ανταλλαγή δώρων μεταξύ των 

συγκροτημάτων και διοργανωτών. Τέλος του 

Φεστιβάλ. 

 Πάρτι/ δείπνο στο εστιατόριο με ζωντανή μουσική (Προαιρετικό) 

5η μέρα 05.07. 

07:30 Πρωινό 

Προαιρετικός χρόνος για παραλία, 

προαιρετική εκδρομή με πλοίο, θαλάσσια 

σπορ..  

19:00 Δείπνο 

21:30 Αποχαιρετιστήριο πάρτυ στο Flαmenco 

show club (Προαιρετικό) Αποχαιρετιστήριο πάρτυ στο Flmenco show club (Προαιρετικό) 

6η μέρα 06.07. 

07:30 Πρωινό 

12:00 Αναχωρήσεις των συγκροτημάτων. 

Τέλος υπηρεσιών. Αναχωρήσεις των συγκροτημάτων. Σέλος υπηρεσιών. 

mailto:internationalfolkfestivals@gmail.com
http://moonlightevents.org/
http://folklorefestivals.org/


 

 

 
 

 

 

Η τιμή περιλαμβάνει: 

Η διαμονή στο ξενοδοχείο (ημιδιατροφή- πρωινό και βραδινό)  

Η συμμετοχή στο φεστιβάλ  

Πτυχία, αναμνηστικά, φωτογραφίες, DVD υνοδεία κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. 

 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει: 
Ατομικές εκδρομές, βόλτες στην πόλη, νυχτερινή ζωή Σαξιδιωτική ασφάλιση, 

χώρους στάθμευσης για λεωφορεία (όπου είναι απαραίτητο), αμοιβή για τους 

αλλοδαπούς 

υπηκόους (όπου απαιτείται, για τους συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 14 ετών, 

με εξαίρεση τους οδηγούς και ξεναγούς) 

Σα προσωπικά έξοδα των συμμετεχόντων. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ: Επιβάρυνση για παράταση της διαμονής: 30€ ανά 

μέρα/άτομο στο ξενοδοχείο 3*** Επιβάρυνση δικλίνου δωματίου: 5€ ανά μέρα/ 

άτομο Επιβάρυνση μονοκλίνου δωματίου: 17€ ανά μέρα/ άτομο 
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