
          

                                         

 

                                                      

 

 

 

   

                                             

                                                      

                                        

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Moonlight Events κε ζπλεξγαζία κε ηα ηνπηθά αλζάκπι, ηνπο ηνπηθνύο ζπιιόγνπο, κε ην Γήκν ηεο πόιεο Βαξθειώλε, θαη κε 

ηηο ηνπξηζηηθέο νξγαλώζεηο, νξγαλώλεη ην δηεζλέο θεζηηβάι ζηελ Βαξθειώλε. Όια ηα θνιθινξηθά ζπγθξνηήκαηα είλαη 
ειεύζεξα λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο, ρσξίο όξην ειηθίαο ή όξην ζπκκεηερόλησλ.. 

 
 



MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION 
 

Δπηθνηλσλία:  
internationalfolkfestivals@gmail.com 

+38165-504-36-23 
http://moonlightevents.org/ 

 
http://folklorefestivals.org/ 

 

Τιμή κατ’ άτομο 

149 € 
Ξενοδοχείο 3* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 

 
 

Φεζηιβάλ Πρόγραμμα       
                          
1η μέρα 25.09. 
14:00 Άθημε ζηελ Lloret De Mar, θαη ζε 
επηιεγκέλα θαηαιύκαηα. Πξναηξεηηθόο ρξόλνο γηα 
αηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο.. 
19:00 Γείπλν. 
 πλάληεζε κε ηνπο δηνξγαλσηέο θαη κε άιια αλζάκπι. Γηαλπθηέξεπζε 
2η μέρα 26.09. 
07:30 Πξσηλό. 
10:00 Πξναηξεηηθέο εθδξνκέο / Δπίζθεςε ζηα 
αμηνζέαηα ηεο Βαξθειώλεο, επίζθεςε ηνπ 
Καζεδξηθνύ Νανύ Sagrada Familia, ηνπ 
Καζεδξηθνύ Νανύ Γθανπληί, ηνπ Camp Nou, ηνπ 
ελπδξείνπ, ηνπ Μνπζείνπ Πηθάζν, θιπ ... 
19:00 Γείπλν. 
20:00 Πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή ζηε Μεζαησληθή 
αληαγσληζηηθή παξάζηαζε ή βόιηα ζηελ πόιε. 
 Πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή ζηε Μεζαησληθή αληαγσληζηηθή παξάζηαζε ή βόιηα ζηελ πόιε 
3η μέρα 27.09. 
07:30 Πξσηλό. 
10:00 Διεύζεξνο ρξόλνο ζηελ παξαιία θαη 
αηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 
17:30 Γείπλν. 
18:30 Σπλάληεζε ησλ ζπγθξνηεκάησλ. Η 
ενξηαζηηθή παξέιαζε. 
19:00 Η ηειεηή έλαξμεο ηνπ θεζηηβάι (ζηνλ 
Καζεδξηθό Ναό Sagrada Familia). Οη παξαζηάζεηο 
ησλ ζπγθξνηεκάηκσλ (Τν αλαιπηηθό πξόγξακκα 
ηνπ θεζηηβάι θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα γίλνπλ 
νη παξαζηάζεηο ζα παξαδνζεί ζηα ζπγθξνηήκαηα 
θαηά ηελ άθημή ηνπο). 
 
4η μέρα 28.09. 
07:30 Πξσηλό. 
Πξναηξεηηθόο ρξόλνο γηα ςώληα, αμηνζέαηα θαη 
άιιεο αηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 
17:30 Γείπλν. 
19:00 Οη παξαζηάζεηο ησλ ζπγθξνηεκάησλ. Η 
ηειεηή ιήμεο, ε απνλνκή πηπρίσλ, ε αληαιιαγή 
δώξσλ κεηαμύ ησλ ζπγθξνηεκάησλ θαη 
δηνξγαλσηώλ. Τέινο ηνπ Φεζηηβάι. 
 Πάξηη/ δείπλν ζην εζηηαηόξην κε δσληαλή κνπζηθή (Πξναηξεηηθό) 
5η μέρα 29.09. 
07:30 Πξσηλό 
Πξναηξεηηθόο ρξόλνο γηα παξαιία, πξναηξεηηθή 
εθδξνκή κε πινίν, ζαιάζζηα ζπνξ..  
19:00 Γείπλν 
21:30 Απνραηξεηηζηήξην πάξηπ ζην Flαmenco 
show club (Πξναηξεηηθό) Απνραηξεηηζηήξην πάξηπ ζην Flmenco show club (Πξναηξεηηθό) 
6η μέρα 30.09. 
07:30 Πξσηλό 
12:00 Αλαρσξήζεηο ησλ ζπγθξνηεκάησλ. Τέινο 
ππεξεζηώλ. Αλαρσξήζεηο ησλ ζπγθξνηεκάησλ. Σέινο ππεξεζηώλ. 
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Η ηιμή περιλαμβάνει: 

Η δηακνλή ζην μελνδνρείν (εκηδηαηξνθή- πξσηλό θαη βξαδηλό)  
Η ζπκκεηνρή ζην θεζηηβάι  
Πηπρία, αλακλεζηηθά, θσηνγξαθίεο, DVD πλνδεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι. 
 

Η ηιμή δεν περιλαμβάνει: 
Αηνκηθέο εθδξνκέο, βόιηεο ζηελ πόιε, λπρηεξηλή δσή Σαμηδησηηθή αζθάιηζε, ρώξνπο 
ζηάζκεπζεο γηα ιεσθνξεία (όπνπ είλαη απαξαίηεην), ακνηβή γηα ηνπο αιινδαπνύο 
ππεθόνπο (όπνπ απαηηείηαη, γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο άλσ ησλ 14 εηώλ, κε 
εμαίξεζε ηνπο νδεγνύο θαη μελαγνύο) 
Σα πξνζσπηθά έμνδα ησλ ζπκκεηερόλησλ. 
 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ: 

Δπηβάξπλζε γηα παξάηαζε ηεο δηακνλήο: 30€ αλά κέξα/άηνκν ζην μελνδνρείν 3*** 
Δπηβάξπλζε δηθιίλνπ δσκαηίνπ: 5€ αλά κέξα/ άηνκν Δπηβάξπλζε κνλνθιίλνπ δσκαηίνπ: 
17€ αλά κέξα/ άηνκν 
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