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12  festival 
Internacional
de  Calella 

                                Programa 2018
     9 Junho  fino  30 junho



Programa
A cidade de Calella reserva o direito de fazer mudanças por

razões alheias a sua própria vontade, sem alterar o programa.
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Semana 1
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     Sábado

   Domingo

  Segunda-feira

     Terça-feira

 Quarta-feira

  Quinta-feira

    Sexta-feira

Chegada dos grupos

Dia Livre (para desfrutar
as diferentes excursões)

Performance no centro
da cidade de Calella

Dia Livre (para desfrutar
as diferentes excursões)

Performance no centro
da cidade de Calella

Dia Livre (para desfrutar
as diferentes excursões)

Desfile de todos os grupos
pelas ruas da cidade



 

Semana 2
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18/06

19/06

20/06

21/06

22/06
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     Sábado

   Domingo

  Segunda-feira

     Terça-feira

 Quarta-feira

  Quinta-feira

    Sexta-feira

Partida dos grupos
/ Chegada dos grupos

Dia Livre (para desfrutar
as diferentes excursões)

Performance no centro
da cidade de Calella

Dia Livre (para desfrutar
as diferentes excursões)

Performance no centro
da cidade de Calella

Dia Livre (para desfrutar
as diferentes excursões)

Desfile de todos os grupos
pelas ruas da cidade
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30/06
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Semana 3

Partida dos grupos
/ Chegada dos grupos

Dia Livre (para desfrutar
as diferentes excursões)

Performance no centro
da cidade de Calella

Dia Livre (para desfrutar
as diferentes excursões)

Performance no centro
da cidade de Calella

Dia Livre (para desfrutar
as diferentes excursões)

Desfile de todos os grupos
pelas ruas da cidade

Partida dos grupos

      Sábado

   Domingo

  Segunda-feira

     Terça-feira

 Quarta-feira

  Quinta-feira

    Sexta-feira

       Sábado



 

   

Acomodação
O preço inclui 8 dias / 7 noites com acomodação e comida

(Bebidas não incluídas)

Hotel 3***
 Pensão completa 

Quarto duplo             262 €
Quarto 3-4 pess.        257 €

Imposto de turismo: 0,50€ por pessoa/noite

Hotel 3*** Sup.

Quarto duplo             282 €
Quarto 3-4 pess.        277 €

  Imposto de turismo: 0,50€ por pessoa/noite

Hotel 3***

Quarto duplo              282 €
Quarto 3-4 pess.         277 €

Imposto de turismo: 0,50€ por pessoa/noite

Hotel 3*** Sup.

Quarto duplo             302 €

 Imposto de turismo: 0,50€ por pessoa/noite

   Pensão completa

Pensão completa Pensão completa

Quarto 3-4 pess.        297 €

Os preços são por pessoa

 Semana 1

  Semana 2/3



1 estadia grátis a cada 26
participantes (quarto duplo).

 imposto somente para
maiores de 16 anos

Para estadias menores que 7
noites: o preço final será calculado
proporcionalmente ao preço para
7 noites + €3 por pessoa/noite

Suplemento quarto individual:
13€/ noite

O preço não inclui entradas
para outras atividades

Seguro obrigatório
“EuropAssistance” = 8€ /pessoa
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Em um quarto com 2 dultos:

Crianças -10 = -50%

Crianças - 2 : = gràtis

Condições


