
 

 

 

X МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА 
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР 

Варна, България 

16 – 21 август 2020 

Фестивалът се организира от „Медитерениън Организейшън” със 
съдействието на местните общини, търговските палати и местните 
фолклорни ансамбли. Фестивалът ще бъде рекламиран от страна на 
медиите от местната и международна преса, както и телевизията. 
Кметовете или заместник-кметовете на градовете, от които са участниците, 
са поканени като почестни гости за сметка на организатора на фестивала. 

Варна е един от най-красивите градове на българското черноморие. 
Това е третият по големина град в България и най-голямото туристическо и 
търговско-икономическо пристанище в България, което го прави „морска 
столица“. Най-популярните и важни курорти в близост до Варна са „Златни 
пясъци“, „Албена“ и „Св. Константин и Елена“. Варна е богат на история град, 
дом на най-старото златно съкровище в света, с много археологически и 
културни исторически обекти. Най-важните места, които могат да се посетят 
във Варна, са Археологическия музей, Аладжа манастир, Римски терми, 
Катедрален храм „Успение Богородично“ и т.н. Нощният живот през лятото е 
един от най-пъстрите, предлагащ разнообразие от нощни клубове и 
туристически атракции. 

 



ПРОГРАМА: 
1-ви ден – 16.08. Пристигане във Варна. Настаняване на групата. Свободно 

време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка. 
2-ри ден – 17.08. Закуска.  Пресконференция  в  залата на хотела. Обиколка 

на Варна по желание (Катедрала „Успение Богородично“, Морска градина). 

Церемония по откриване на фестивала. Изпълнения на групите. Вечеря. 
Вечерно излизане по желание. Нощувка.  

3-ти ден – 18.08. Закуска. Пресконференция  в  залата на хотела. Посещение 
на „Златни пясъци“, време за плаж по желание. Изпълнения на групите. 
Закриване на фестивала. Свободно време. Вечеря. Нощувка. 

4-ти ден – 19.08. Закуска. Свободно време за плаж или организирана 
разходка с лодка. Вечеря. Вечерно излизане и обиколка на града по желание. 
Нощувка. 

5-ти ден – 20.08. Закуска. По желание тур до Бургас, Слънчев бряг, Несебър. 
Свободно време за плаж и атракции. По желание посещение на Делфинариум 
Варна. Вечеря. Нощувка.  

6-ти ден – 21.08. Закуска. Напускане на хотела. Край на услугите. 

Туристически гид - Варна www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg 

* 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 и вечеря)  

 Такси за участие на фестивала 

 Придружител по време на фестивала 

 Дипломи, плакати, снимки и видеоклипове 

 

ЦЕНА НА ЧОВЕК: 
HOTEL ****  109 € 

Допълнителен 
ден: 22 € 

HOTEL ***  99 € 
Допълнителен 
ден: 20 €  

http://www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg


ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Допълнителни екскурзии 

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

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ  

 Трансфер с автобус от/до летището: 

Една посока - автобус до 30-ма – 42.50 € 

Една посока - автобус до 50-ма – 50 € 

 Разходка с лодка – 14 € 

 Аквапарк – 22 € 

 Туристически екскурзовод за всички дестинации 80-100 € (в 
зависимост от езика)  

 Археологически музей - 5 €  
 Екскурзия до Бургас - 10 € 

 Аладжа манастир – 2,5 € 

 Вечеря в ресторант с музика на живо, 10 € на човек (цената 
включва вечеря и една напитка) 

 Дискотека 5 € 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Допълнителна такса в двойна стая е 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 на 
екскурзията и някои елементи от програмата поради обективни 

обстоятелства. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


