
 

 

 

 
 
 
 

XIII МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА 
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР – 

БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 
 "Магията на бургаския бряг" 

20 – 25 ЮЛИ  2020 

Фестивалът се организира от „Медитераниън Организeйшън” със 
съдействието на местните общини, търговски камари и местните фолклорни 
ансамбли. Фестивалът ще се излъчва от местната и международна преса и 
телевизия. Кметът или заместник-кметът на всеки град, от който идват 
участниците, ще бъде почетен гост за сметка на организаторите. 

Бургас e един от най-големите градове в България. Носи атмосфера на 
спокойствие и наслада. Притежава изобилие от ресторанти и кафенета, както и 
изобилие от възможности за шопинг. Морската градина на Бургас е точно до 
брега на морето и предлага казино, малък зоопарк и театър на открито. 
Централният плаж е под Морската градина, а към него води красиво разклонено 
стълбище. Градът има и северен плаж, близо до квартал „Изгрев“. 

ПРОГРАМА: 

1-ви ден 20.07. Пристигане в Бургас. Настаняване в избрания хотел. Свободно 

време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка. 
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2-ри ден 21.07. Закуска. Пресконференция в пресцентъра на хотела. По избор 

обиколка на града. Церемония по откриване на фестивала и представяне на 

ансамблите. Вечеря. По избор излизане. Нощувка. 

3-ти ден 22.07. Закуска. По избор обиколка на Слънчев бряг. Изпълнения на 

ансамблите. Закриване на церемонията. Вечеря. Излизане по избор. Нощувка.  

4-ти ден 23.07.  Закуска. Свободно време за индивидуални дейности. По избор 

разходка с лодка. Излизане по избор. Вечеря. Нощувка. 

5-ти ден 24.07. Закуска. Свободно време за плаж. По избор посещение на 

аквапарка в Слънчев бряг. Излизане по избор. Вечеря. Нощувка. 

6-ти ден 25.07. Закуска. Освобождаване на хотела и потегляне. Край на услугите. 

*Туристически гид за Бургас - www.youtube.com/watch?v=AIAa5NQc1bo 

* Специална оферта: Групи, които са взели участие в други фестивали на 

„Медитерeниън Организeйшън” ползват намаление от 10% 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четири легла с    
полупансион (закуска, вечеря)  

 Такса за участие във фестивала 

 Придружител по време на фестивала 

 Грамоти, плакати, снимки и видеоклипове 
 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Допълнителни екскурзии 

 Лични разходи и всички други разходи, които не са включени в 
програмата 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 

 Трансфер от / до летище 

ЦЕНА ПО ЧОВЕК: 
HOTEL ****  109 € 

Допълнителен ден: 22 € 

HOTEL ***  99 € 
Допълнителен ден: 20 €  

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


 Екскурзовод за всички обекти (цената зависи от езика) 

 Екскурзии до Несебър / Слънчев бряг  

 Аквапарк 

 Вечеря в ресторант с жива музика  

 Дискотека 

 Обиколка с корабче 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Доплащане за двойна стая 5 € на човек на ден 

 Доплащане за единична стая на човек на ден: 
  Hotel **** :13 € 

Hotel ***   :12 € 
 
 

Организаторът си запазва правото да променя условията и реда за 

изпълнение на екскурзиите и някои елементи от програмата, поради 

обективни обстоятелства. 
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