Festival Programı
1 Gün 05.07.

14:00 Barselona’ya varış. Seçilen konaklama biriminde yerleştirilmesi. İsteğe bağlı
faaliyetler için serbest zaman.
18:00 Akşam yemeği
Bireysel faaliyetler için serbest zaman.
Konaklama.
2 Gün 06.07.
07:30 Kahvaltı
12:00 Barselona gezi Opsiyonel geziler/ Sagrada
Familia, Gaudi Katedralı, FC Barcelona, akvaryum,
Picasso’nun müzesine ziyaret, vb
18:00 Akşam yemeği
19:30 Organizatörler, yerel topluluklar, diğer
katılımcılar ve yerel yetkililerle ile kısa toplantı.
20:00 Ortaçağ Rekabet gösterisinde İsteğe bağlı
katılım veya şehirde dışarı gidiliyor.
3 Gün 07.07.
07:30 Kahvaltı
10:00 plaj için serbest zaman ve bireysel faaliyetler
17:00 Akşam yemeği
18:00 Grupların toplaması. Defile.
19:00 (Sagrada Familia, Katedrali'nde) festivalin
açılış töreni .. Grupların performansları.
22:30 Canlı müzik eşliğinde gece kulübü /
restoran - Opsiyonel ziyareti (Festivalin ayrıntılı bir
program ve performans sırası girişte gruplara
teslim edilecektir)
4 Gün 08.07.
07:30 Kahvaltı
Alışveriş, gezi ve diğer bireysel etkinlikler için
opsiyonel serbest zaman.
17:00 Akşam yemeği
19:00 Grupların performansı. Gruplar ve
organizatörlerin arasında hediye, plaket, diploma
ve ödülleri değistirme ve kapanış töreni. Festivalin
sonlanması.
22:30 Canlı müzik eşliğinde bir restorantta Veda
Partisi (İsteğe bağlı)
5 Gün 09.07.
07:30 Kahvaltı
İsteğe bağlı boş zaman, plaja, tekne yolculuğu, su
sporları gitmek için ..
18:00 Akşam yemeği
21:30 Flamenko gösterisi kulübünde Veda Partisi
(İsteğe bağlı)
6 Gün 10.07.
07:30 Kahvaltı.
12:00 Grupların hareketi.
Hizmetinin sonu.

Fiyat içerir:

MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION
İletişim:
İletişim: internationalfolkfestivals@gmail.com
+38165-504-36-23
RESMİ WEB SİTESİ
http://moonlightevents.org/

Kişi başı fiyatı

149 €

HOTEL 3*

Fiyat içerir:
Yarım pansiyon / kahvaltı ve akşam yemeği / ile otel konaklama, festivale katılım,
plaketler, hediyelik eşya, diplomalar, fotoğraflar, DVD, eşlik eden birini.

Fiyatı içermez:
İsteğe bağlı geziler, seyahat sigortası, otobüs park etmesi (eğer bir yerde gerekirse), yabancı
uyruklular için ücreti (lazım olan yerlerde iki şoför ve rehber hariç 14 yaşından büyük
katılımcılar için).
Katılımcıların diğer kişisel harcamaları.

KATKILARI:

Kalma süresi uzatma ek ucreti: kişi başına 3 *** Otel günlük 30 €
Çift kişilik yataklı oda için ek ucreti: 5 € günlük / kişi başına
Tek yataklı oda ek ucreti: Günde 16 € / kişi başına

