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ΜΠΟΥΡΓΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΙΑ 
“Burgas Bay magic”  

 20 – 25 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2020 
 

 

Το  φεστιβάλ  διοργανώνεται  από  το  Mediteranian Organization,  σε  συνεργασία  με 
τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο. Το 
φεστιβάλ  θα καλύπτεται από  τα μέσα ενημέρωσης, από τον  τοπικό και διεθνή Τύπο 
και την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις των 
διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των 
οποίων  τα  έξοδα  διαμονής  θα  καλύπτονται  από  τον διοργανωτή. 

Μπουργκάς, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Βουλγαρίας. Η πόλη αυτή 

έχει μια χαλαρή ατμόσφαιρα με καλές αγορές και μια πληθώρα εστιατορίων και 

καφετεριών. Το Sea Park βρίσκεται σε μια ψηλή ακτή ενώ μέσα στο πάρκο 

υπάρχει το καζίνο, ένας μικρός ζωολογικός κήπος και το υπαίθριο θέατρο. Η 

κεντρική παραλία βρίσκεται κάτω από το Sea Park, όπου μια όμορφη διχαλωτή 

σκάλα στο πράσινο οδηγεί στην παραλία. Η πόλη έχει επίσης μια βόρεια παραλία, 

κοντά στην συνοικία Izgrev, δίπλα στα ορυχεία. 
 

 

 

 

 

http://www.mediteranian-folklore-festivals.org/


 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
1η μέρα – 20/07  Άφιξη στο Μπούργας. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος για επιμέρους δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα– 21/07  Πρωινό. Συνέντευξη τύπου. Προαιρετική ξενάγηση στην πόλη. Τελετή 

έναρξης του φεστιβάλ. Παραστάσεις των χορευτικών. Δείπνο. Προαιρετική 

βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα –22/07  Πρωινό. Παρουσίαση πληροφοριών στην αίθουσα συνεδριάσεων. 
Προαιρετική ξενάγησγη στο Sunny Beach. Παραστάσεις των χορευτικών και τελετή 
λήξης του φεστιβαλ. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα – 23/07  Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος στην παραλία ή προαιρετική βόλτα με 
πλοιάριο. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα – 24/07  Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος στην παραλία. Optional tour to 
aquapark. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
6η μέρα 25/07   Πρωινό. Αναχώριση των χορευτικών. Τέλος υπηρεσιών. 
 

*Travel guide – Burgas - www.youtube.com/watch?v=AIAa5NQc1bo  

PRICE PER PERSON FOR 5 NIGHTS: 
Hotel **** 

  

 

Τιμή κατόπιν συμφωνίας 
Hotel***  

*Σημείωση: Δυνατότητα οργανωμένης μεταφοράς από οποιονδήποτε μέρος στην Ελλάδα.  
 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

 

•Διαμονή στο επιλεγμένο κατάλυμα σε δίκλινα, τρίκλινα και 

τετράκλινα δωμάτια με πρωινό. 
• Συμμετοχή στο φεστιβάλ. 
• Συνοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. 

• Αναμνηστικά διπλώματα και πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο. 

 
Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
 

 Προαιρετικές εκδρομές 

 Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα 
  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=AIAa5NQc1bo


 

 

 Μεταφορά σε/από το αεροδρόμιο 

 Βόλτα με πλοιάριο  

 Aquapark 

 Ξενάγηση για όλες τις εκδρομές (η τιμή ανάλογα με τη γλώσσα)  

 Εκδρομή στο Nesebar/Sunny Beach 

 Εκδρομή στο Burgas Club 

 Εστιατόριο (ζωντανή μουσική με φαγητό και ένα ποτό περιλαμβάνεται 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα. 

 Επιπλέον χρέωση σε μονόκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα 
 
 
 

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
των παραστάσεων, την εκτέλεση των εκδρομών και των επιμέρους στοιχείων από 

το πρόγραμμα,λόγω αντικειμενικών συνθηκών. 
 
 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 


