
IMPORTANT ANNOUNCEMENT / ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Dear friends, 
 
First of all we would like to thank you for your interest and support in our event SENSUAL 
SUMMER WEEKEND in Athens. 
 
Until now we have received queries from our visitors regarding our event. 
 
We were working very hard and close with all of our artists in order to find a different date 
suitable for at least most of them and transfer the event on this date during 2020.  
 
However, since we have a 5-star lineup this was very difficult. We do not want to 
downgrade our lineup and miss 3 or 4 of our top artists. 
 
We are devastated to announce that SENSUAL SUMMER WEEKEND is POSTPONED for 16-
18 JULY 2021 in Athens due to force majeure and following the Government’s Regulations 
regarding the health of all of us. All artists are CONFIRMED plus a SURPRISE that would be 
announced soon. (see below list) 
 
What is the situation regarding my ticket? 
 
Your ticket is automatically valid for the next edition 16-18 July 2021 
 
What if I cannot attend? 
 
If you are not able to attend you should resell your ticket to another participant and notify 
us the latest until 31.12.2020 
 
What about the bootcamps? 
 
ALL bootcamps are automatically transferred to the next edition and are valid (Daniel y 
Desiree bootcamp and Estefania Ladies Bootcamp) 
 
We would like to thank you for your understanding and we hope that all of us stay healthy 
and strong during these difficult times. We will all be back stronger and better! 
 
#StaySafe 
 
If you need any further information or clarification please contact us by PM or email to 
latinarioevents@gmail.com  
 
 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 
 
Πρώτα απ 'όλα θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον και την υποστήριξή 
σας στo SENSUAL SUMMER WEEKEND in Athens. 



 
Μέχρι τώρα έχουμε λάβει ερωτήματα από τους επισκέπτες μας σχετικά με την εκδήλωσή 
μας. 
 
Δουλεύαμε πολύ σκληρά και στενά με όλους τους καλλιτέχνες μας για να βρούμε μια 
διαφορετική  κατάλληλη ημερομηνία τουλάχιστον για τους περισσότερους καλλιτέχνες και 
να μεταφέρουμε την εκδήλωση εντός του 2020. 
 
Ωστόσο, δεδομένου του ότι οι καλλιτέχνες μας είναι κορυφαίοι στο είδος τους, αυτό ήταν 
πολύ δύσκολο. Δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να υποβαθμίσουμε το line-up μας και να 
αφαιρέσουμε 3 ή 4 από τους κορυφαίους καλλιτέχνες μας. 
 
Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε ότι το SENSUAL SUMMER WEEKEND 
αναβάλλεται για τις 16-18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 στην Αθήνα για λόγους Ανωτέρας Βίας που 
σχετίζονται με τους περιορισμούς που έχει επιβάλλει η Κυβέρνηση της Ελλάδος για την 
καταπολέμηση του COVID19. ΟΛΟΙ οι καλλιτέχνες να έχουν επιβεβαιώσει ήδη για τη νέα 
ημερομηνία! Περισσότερες εκπλήξεις θα ανακοινωθούν σύντομα. (δείτε την παρακάτω 
λίστα καλλιτεχνών) 
 
Ποια είναι η κατάσταση σχετικά με το εισιτήριό μου; 
 
Το εισιτήριό σας ισχύει αυτόματα για την επόμενη διεξαγωγή, 16-18 Ιουλίου 2021. 
 
Τι γίνεται αν δεν μπορώ να παρευρεθώ; 
 
Εάν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, θα πρέπει να μεταπωλήσετε το εισιτήριό σας σε άλλον 
συμμετέχοντα και να μας ενημερώσετε το αργότερο έως τις 31.12.2020 
 
Τι γίνεται με τα bootcamps; 
 
ΟΛΑ τα bootcamps μεταφέρονται αυτόματα στην επόμενη έκδοση και ισχύουν κανονικά 
(Daniel y Desiree bootcamp και Estefania Ladies Bootcamp) 
 
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την κατανόησή σας και ελπίζουμε όλοι μας να 
παραμείνουμε υγιείς και δυνατοί σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Όλοι θα επιστρέψουμε 
πιο δυνατοί και καλύτεροι! 
 
#StaySafe 
 
Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί 
μας μέσω PM ή email στη διεύθυνση latinarioevents@gmail.com 
 
 
Confirmed Artists / Επιβεβαιωμένοι Καλλιτέχνες 


