
 

 

 

 
 

9ο “Alegria de danzar“ 

Costa Brava 
 

9 – 14 Ιουλίου  2022 

Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών  
 

Δεν περιλαμβάνονται 

− ταξίδι, μεταφορά από το αεροδρόμιο και άλλες μετακινήσεις, πάρκινγκ 
− ξεναγήσεις, ασφάλεια υγείας 
− διαφορά για δίκλινο δωμάτιο 6€ το άτομο την ημέρα 
− διαφορά για μονόκλινο δωμάτιο 22€ το άτομο την ημέρα 
− τουριστικός φόρος που μπορεί να είναι 1€ – 2€ το άτομο την ημέρα 
− κάθε επιπλέον μέρα (35€ το άτομο) 

 

Οροι συμμετοχής 

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στο Μπλάνες, ένα από τα πιο γνωστά 
θέρετρα στην Κόστα Μπράβα, ΙΣΠΑΝΙΑ μπορούν να πάρουν μέρος οι χορευτικές ομάδες, 
οι χορωδίες, οι ορχήστρες και οι μαζορέτες. 

Το κάθε συγκρότημα πρέπει να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα διάρκειας 10 λεπτών.  

Επιτρέπεται η μουσική από το USB, όπως και η ζωντανή μουσική.  

Ο αριθμός των χορευτών δεν είναι περιορισμένος, ούτε η ηλικία.  

Τα μέλη της οικογένειας και οι φίλοι σας μπορούν να σας συνοδέψουν και να 
συμμετάσχουν σ’ αυτό το φεστιβάλ φολκλόρ πληρώνοντας το ίδιο κόστος.   
 

Η διαμονή των ομάδων παρέχεται σε ξενοδοχεία 3*** όπως είναι το  
HOTEL ESPLENDID ή άλλο της ίδιας κατηγορίας, σε τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια, 
5 διανυκτερεύσεις με πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό γεύμα).  
 

Αν στην ομάδα έχετε πάνω από 25 άτομα, η διαμονή για 1 άτομο είναι δωρεάν.   
Αν έχετε πάνω από 42 άτομα, η διαμονή για 2 άτομα είναι δωρεάν. 

Τη διαμονή σας κατά τη διάρκεια αυτού του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών 
μπορείτε να παρατείνετε όσες μέρες θέλετε. Κάθε επιπλέον μέρα πληρώνεται. 

 

       
 5 διανυκτερεύσεις,  

πλήρης διατροφή,  

καλή διασκέδαση 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 179€ το άτομο 

 D  

http://www.hotelesplendid.es/


  

 
 

                    9 – 14 Ιουλίου 2022 
“Alegria de danzar” 
ΚΟΣΤΑ ΜΠΡΑΒΑ 

 

Παρατήρηση 
 

 Η ακριβής ώρα της έναρξης και της 
λήξης του φεστιβάλ φολκλόρ θα 

ανακοινωθεί αργότερα. 
Τα συγκροτήματα πρέπει να σέβονται το 

ωράριο και να τακτοποιήσουν τη 
μεταφορά τους ανάλογα με την τελετή 

λήξης. 

                                              ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ                                                                                                                       

  +381655624916                                                                                                                

  +381655624926 
      bluediamondfestivals@gmail.com    

bluediamond.md@gmail.com     
bluediamond.dm@gmail.com   

 

           ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ 
                                                                      

       
 

Τρόπος πληρωμής 

   Τη συμμετοχή σας σ’αυτό το Διεθνές φεστιβάλ φολκλόρ 
στην Ισπανία επιβεβαιώνετε με την προκαταβολή (1000€), 
η οποία δεν επιστρέφεται αν έπειτα ακυρώσετε τη 
συμμετοχή σας, για οποιοδήποτε λόγο. Το υπόλοιπο ποσό 
πληρώνετε 15 μέρες πριν το φεστιβάλ ή επί τόπου την 
ημέρα της ερχομού σας στο ξενοδοχείο, σύμφωνα με την 
προηγούμενη συμφωνία με τους διοργανωτές.  
   Εάν, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων ή λόγω ανωτέρας 
βίας, η εκδήλωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, ο 
διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την 
ημερομηνία της εκδήλωσης ή να την αναβάλει για το 
επόμενο έτος. 

 

Προκαταρκτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ 

9 ΙΟΥΛΙΟΥ 
 Οι ομάδες πρέπει να φτάσουν στο ξενοδοχείο ανάμεσα στις  
14:00 και τις 19:00 η ώρα, όπου οι διοργανωτές θα τους 
καλωσορίσουν και θα τους εξηγήσουν το πρόγραμμα. 

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 
 Εκείνη την ημέρα το Διεθνές φεστιβάλ φολκλόρ θα λάβει 
χώρα στην πόλη BLANES - ΜΠΛΑΝΕΣ (παραστάσεις στην 
εξέδρα στο κέντρο της πόλης).  

11, 12, 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 
 Εκείνες τις μέρες θα έχετε αρκετό ελεύθερο χρόνο για τη 
διασκέδαση στην παραλία,  όπως και για την επίσκεψη και 
την περιήγηση της ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ, ΑΝΔΟΡΑΣ, ΓΙΡΟΝΑΣ… 

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 
 Πρέπει να αναχωρήσετε από το ξενοδοχείο μετά από το 
πρωινό. 
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