MOONLIGHT ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
οργανώσειτην
ΔιεθνούςΦεστιβάλ Φολκλόρ

“ MOONLIGHT IN ΚΑΛΈΓΙΑ”
18 - 23 . 08. 2017
Καλέγια - Ισπανία

Moonlight Events κεζπλεξγαζία κε ηα ηνπηθά αλζάκπι, ηνποηνπηθνύο ζπιιόγνπο, κεηνΔήκνηεο πόιεο Καιέγηα, θαη
κεηηοηνπξηζηηθέονξγαλώζεηο, νξγαλώλεη ηνδηεζλέοθεζηηβάι ζηελ Καιέγηα. Όια ηα θνιθινξηθάζπγθξνηήκαηα είλαη ειεύζεξα
λα ππνβάινπλ αίηεζεζπκκεηνρήο, ρσξίοόξηνειηθίαο ή όξηνζπκκεηερόλησλ..

муниципалитетом города Калелья и туристической организацией
организует Международный Фестиваль в Калелья.
Все
фольклорные Πρόγραμμα
коллективы могут свободно участвовать в фестивале
Φεζηιβάλ
без ограничений по возрасту и количеству участников.
1η μέρα 18.08
14:00 Άθημεζηελ Καιέγηα θαη ζε επηιεγκέλα
θαηαιύκαηα.Πξναηξεηηθόο
ρξόλνογηα
αηνκηθέοδξαζηεξηόηεηεο..
20:00πλάληεζεκεηνποδηνξγαλσηέο θαη κεάιια
αλζάκπι.
Δηαλπθηέξεπζε
2η μέρα 19.08
07:30 Πξσηλό
12:00 Πξναηξεηηθέο εθδξνκέο / Επίζθεςεζηα
αμηνζέαηα ηεο, Καιέγηα επίζθεςεηνπ Καζεδξηθνύ
ΝανύSagradaFamilia,
ηνπ
Καζεδξηθνύ
ΝανύΓθανπληί, ηνπ Camp Nou, ηνπελπδξείνπ,
ηνπΜνπζείνπΠηθάζν, θιπ ...
18:00 Δείπλν
19:30 Ελεκεξσηηθήζπλάληεζεκεηνποδηνξγαλσηέο,
κεάιινποζπκκεηέρνληεο, κε ηα ηνπηθά αλζάκπι,
θαζώο θαη κεηηοηνπηθέο αξρέο
20:00Πξναηξεηηθή
ζπκκεηνρήζηεΜεζαησληθή
αληαγσληζηηθή παξάζηαζε ή βόιηα ζηελ πόιε

Πξναηξεηηθή ζπκκεηνρήζηεΜεζαησληθή αληαγσληζηηθή

3η μέρα 20.08
07:30 Πξσηλό
10:00
Ειεύζεξνορξόλνοζηελ
παξαιία
θαη
αηνκηθέοδξαζηεξηόηεηεο
17:00 Δείπλν
18:30 πλάληεζεησλζπγθξνηεκάησλ.Η ενξηαζηηθή
παξέιαζε.
19:00 Η ηειεηήέλαξμεο ηνπθεζηηβάι (ζηνλ
Καζεδξηθό
Ναό
SagradaFamilia).Οη
παξαζηάζεηοησλζπγθξνηεκάηκσλ (Σν αλαιπηηθό
πξόγξακκα ηνπθεζηηβάι θαη ε ζεηξάκεηελ νπνία
ζα γίλνπλνη παξαζηάζεηο ζα παξαδνζείζηα
ζπγθξνηήκαηα θαηάηελάθημήηνπο)
23:00 Πξναηξεηηθή βόιηα ζηνθιάκπ/ εζηηαηόξην
κεδσληαλή κνπζηθή
4η μέρα 21.08
07:30 Πξσηλό
Πξναηξεηηθόο ρξόλνογηα ςώληα, αμηνζέαηα θαη
άιιεο αηνκηθέοδξαζηεξηόηεηεο.
17:00 Δείπλν
19:00
Οη
παξαζηάζεηοησλζπγθξνηεκάησλ.Η
ηειεηήιήμεο, ε απνλνκή πηπρίσλ, ε αληαιιαγή
δώξσλκεηαμύ
ησλζπγθξνηεκάησλ
θαη
δηνξγαλσηώλ.ΣέινοηνπΥεζηηβάι.
23:30Πάξηη/ δείπλν ζηνεζηηαηόξην κεδσληαλή κνπζηθή (Πξναηξεηηθό)
ζηνεζηηαηόξην κεδσληαλή κνπζηθή (Πξναηξεηηθό)
5η μέρα 22.08
07:30 Πξσηλό
Πξναηξεηηθόο ρξόλνογηα παξαιία, πξναηξεηηθή
εθδξνκήκε πινίν, ζαιάζζηα ζπνξ..
18:00 Δείπλν
21:30Απνραηξεηηζηήξην πάξηπζηνFlmenco show
club (Πξναηξεηηθό)
6η μέρα 23.08
07:30 Πξσηλό
12:00Αλαρσξήζεηο
ησλζπγθξνηεκάησλ.Σέινο
ππεξεζηώλ.

πλάληεζεκεηνποδηνξγαλσηέο θαη κεάιια αλζάκπι.Δηαλ

MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION
Contact:
internationalfolkfestivals@gmail.com
+38161-208-58-25
+38165-504-36-23
http://moonlightevents.org/

Πάξηη/ δείπλν

Τιμή κατ 'άτομο

139 €

Ξενοδοχείο3*

Απνραηξεηηζηήξην πάξηπζηνFlmenco show club (Πξναη

Η

ηιμή περιλαμβάνει:

Η
δηακνλή ζηνμελνδνρείν (εκηδηαηξνθή- πξσηλό θαη βξαδηλό)
Η
ζπκκεηνρήζηνθεζηηβάι
Πηπρία, αλακλεζηηθά, θσηνγξαθίεο, DVD πλνδεία θαηάηεδηάξθεηα ηνπθεζηηβάι

Η ηιμήδεν περιλαμβάνει:

Αηνκηθέοεθδξνκέο, βόιηεοζηελ πόιε, λπρηεξηλήδσή Σαμηδησηηθή αζθάιηζε,
ρώξνποζηάζκεπζεογηα ιεσθνξεία (όπνπείλαη απαξαίηεην), ακνηβή γηα ηνπο
αιινδαπνύο
ππεθόνπο (όπνπ απαηηείηαη, γηα ηνποζπκκεηέρνληεοειηθίαο άλσησλ 14 εηώλ,
κεεμαίξεζε ηνπονδεγνύο θαη μελαγνύο)
Σα πξνζσπηθά έμνδα ησλζπκκεηερόλησλ

ΠΡΟ ΘΕΕ ΕΠΙΒΑΡΣΝ ΕΙ :

Επηβάξπλζεγηα παξάηαζε ηεοδηακνλήο: 30€ αλάκέξα/άηνκν ζηνμελνδνρείν 3***
Επηβάξπλζεδηθιίλνπδσκαηίνπ: 5€ αλάκέξα/ άηνκν Επηβάξπλζεκνλνθιίλνπδσκαηίνπ: 16€
αλάκέξα/ άηνκν

MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION
Επηθνηλσλία:
Contact:
internationalfolkfestivals@gmail.com
http://moonlightevents.org/
+38165-504-36-23

