
 
  

 
 
 

 

XIV МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 
ЗА ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР 

ПРАГА, ЧЕХИЯ „Вълшебният град“ 
23 – 26 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. 

ПРАГА – градът на златото, градът на стоте кули или майката на всички 
градове, както я наричат – със сигурност ще ви остави без дъх. Прага е 
разположена на брега на река Вълтава и се счита за най-романтичния, най-
красивия и най-добре запазен град в Европа. От десети век насам е дом на 
принцове, крале, императори и президенти. Градът перфектно съчетава от 
различни стилове: готически, ренесансов, бароков и модерен. Днес Прага е 
европейски мегаполис, град изпълнен с живот и възможности за забавление. 
Лесно можете да намерите търговски центрове, безброй барове и ресторанти, 
в които се предлага отлична чешка бира. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-ви ден – 23.07. Пристигане в Прага. Настаняване в избрания хотел. 
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка. 
2-ри ден – 24.07. Закуска. Пресконференция в пресцентъра на хотела. По 
желание обиколка на Прага (катедралата „Св. Вид“, замъкът Храдчани, 
Карлов мост, Астрономически часовник „Оролои“ др.). Церемония по 
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откриване на фестивала, представяне на групите. Вечеря. По желание 
излизане в нощен клуб. Нощувка. 
3ти ден – 25.07. Закуска. Информациона презентация в конферентната зала. 
По желние екскурзия до Карлови Вари. Връщане в Прага. Изпълнения на 
участниците. Церемония по закриване на фестивала. Вечеря. По избор 
излизане в ресторант или дискотека. Нощувка. 
4ти ден 26.07. Закуска. Освобождаване на хотела и потегляне. Край на 
услугите. 

 

*Екскурзия до Прага - Туристически гид http://www.youtube.com/watch?v=k43UcBJO5A 

 

*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, 
полупансион (закуска и вечеря) 

 Такса за участие във фестивала 

 Придружител по време на фестивала 

 Грамоти, плакети, снимки и видеоклипове 

 ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Допълнителни екскурзии 

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

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 

 Билети за всички забележителности, екскурзии, музеи и атракции 

 Екскурзовод за всички обиколки – 80-100€ (в зависимост от езика) 

 Автобусен превоз от/до летището: 
- Еднопосочен билет до 30 пътника – 250 €  
- Еднопосочен билет до 50 пътника – 280 € 

 Вечеря в ресторант с жива музика (едно питие включено в цената) - 15€ 

ЦЕНА НА ЧОВЕК: 

Hotel Top **** www.tophotel.cz 119 € 
Допълнителен ден: 40 € 

Hotel Golf **** 
Hotel Olympic *** 

www.hotel-golf.cz 
http://www.olympik.cz/cz/tristar/ 

109 € 
Допълнителен ден: 36 € 

Hotel Slavia ** www.slaviahotel.com  
99 € 

Допълнителен ден: 33 € 
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 Разходка с лодка по Вълтава  – 6 € 

 Дискотека – 5 € 

 Обиколка на града 

 Автобус - цена за един човек – 12 € 

 Замък Храдчани - цени: 
- за голяма обиколка – 13 €  
- за малка обиколка – 9 € 

 Екскурзия до Карлови Вари (с автобус) – цена на човек – 25 € 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Доплащане за двойна стая 5 € на човек на ден 

 Доплащане за единична стая на човек на ден: 
- Hotel Top ****     : 24 €               
- Hotel Golf **** / Olympic ***   : 22 € 

- Hotel Slavia **     : 20 € 
 
 

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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