
 

XI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА 
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР 

Сокоград, Любовия, Мали Зворник 

„Дрински игри“ 05 – 10 АВГУСТ 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. 

СОКО ГРАД се издига над манастир "Свети Николай" и долината на р. 

Соколска. Крепостта никога не е била завладява в бой, а през годините е 
сменяла господарите си многократно. По пътя от манастира до крепостта са 
построени 10 каменни параклиса, които са красиво изрисувани. Смята се, че 
една от Божиите заповеди е написана в параклисите. 

ЛЮБОВИЯ е община в Западна Сърбия. Жителите наричат този район 
Азбуковица, а себе си Азбуковчани. Любовия е кръстена на заточеника Любович, 
който построява кула над полето на Драбич. Районът, в който се разпростира 
Любовия, е бил обитаван от древни времена, за което свидетелстват 
множеството археологически находки в района. 

МАЛИ ЗВОРНИК е идеалното място за почивка сред природата. Разположен е 
на десния бряг на река Дрина – заобиколен от планините Гучево, Бораня и 
Ягодня. Езерото Зворник е първото естесвено езеро на Дрина и предлага 

идеални условия за морски туризъм. Разполага с малки плажове, а по брега му 
могат да се открият каяци и малки риболовни лодки. Езерото е годно за водни 
спортове и плуване.  
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ПРОГРАМА: 
1-ви ден – 05.08. Пристигане в Любовия/Соко град/Мали Зворник. Настаняване 
на групата. Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря.  Възможност за 
организирано излизане. Нощувка. 
2-ри ден – 06.08. Закуска. Обиколка на Любовия и Соко град. Свободно време. 
Вечеря. Възможност за организирано излизане. Нощувка.  

3-ти ден – 07.08. Закуска. Спускане с лодки и риболов по река Дрина по 
желание. Органзиран излет сред природата с включена храна. Свободно време. 
Церемония по откриване на фестивала в Мали Зворник. Изпълнения на групите. 
Вечеря. Възможност за организирано излизане. Нощувка. 
4-ти ден – 08.08. Закуска. Организиран излет до ловния дом в околността с 
включен обяд. Изпълнения на групите в Соко град. Вечеря. Възможност за 
организирано излизане. Нощувка. 
5-ти ден – 09.08. Закуска. Посещение на етно село Бок и етно село Врхполе. 

Свободно време Изпълнения на групите в Соко град. Официално закриване на 
фестивала. Вечеря. Нощувка.  

6-ти ден – 10.08. Закуска. Напускане на хотела и заминаване. Край на услугите. 

Туристически гид – Любовия/Соко град:   www.youtube.com/watch?v=EPttSGPxCW8 

 ЦЕНА НА ЧОВЕК:   

Соко град 5 дни 3 дни 7 дни 

Манастирски комплекс 

„Св. Николай“ 

 
www.turistickaorganizacijaljubovija

. rs /lat/Verski.aspx?sadrzaj=21 

59 € 
Екстра ден: 

12 € 

39 € 
Екстра ден: 

12 € 

79 € 
Екстра ден: 

12 € 

Любовия   

Етно село „Връхполе“ 
www.selo.rs/rs/ponuda/etno-selo- 

vrhpolje 
89 € 

Екстра ден: 

17 € 

59 € 
Екстра ден: 

17 € 

119 € 
Екстра ден: 

17 € Етно село „Бок“  

 

Хотел „Дринска Ласта“ 
 

www.drinskalasta.rs 
99 € 

Екстра ден: 

19 € 

79 € 
Екстра ден: 

19 € 

135 € 
Екстра ден: 

19 € 

Мали Зворник 
  

 

Хотел Royal Drina ** 
 

www.royaldrina.rs 
99 € 

Екстра ден: 

19 € 

79 € 
Екстра ден: 

19 € 

135 € 
Екстра ден: 

19 € 

* Забележка: Възможност за организиран транспорт до дестинацията с туристически 
автобуси. За повече информация се обадете на +381694444505 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

http://www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg
http://www.youtube.com/watch?v=EPttSGPxCW8
http://www.selo.rs/rs/ponuda/etno-selo-vrhpolje
http://www.selo.rs/rs/ponuda/etno-selo-vrhpolje
http://www.drinskalasta.rs/
http://www.royaldrina.rs/


 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четири легла, с 
полупансион (закуска и вечеря + обяд за два от дните на престой)  

 Такси за участие във фестивала 

 Придружител по време на фестивала 

 Дипломи, плакети, снимки и видеоклипове 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 
 Допълнителни екскурзии 

 Индивидуални разходи и всички разходи, които не са споменати в 
програмата на фестивала 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ:  

 Обиколка на Любовия и Соко град цена - 
 Екскурзия до Ловния дом за обяд - 
 Излет сред природата с обяд - 
 Спускане по река Дрина с лодки и риболов - 

 Обиколка на етно селата Бок и Връхполе – 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
 Допълнителна такса в двойна стая е 5 € на човек на ден.  
 Доплащане за единична стая на човек на ден: 

- Соко град: 19 € 

- Любовия: 

        Етно село Бок/Врхполе  :27 € 

        Хотел „Дринска ласта“   :30 € 

- Мали Зворник: Хотел Royal Drina **       :30 € 

 

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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