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XIII МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ  
ЗА ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР  

„Дунавски танц“ – Братислава, Виена  

15 – 19 октомври 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 на фестивала, ще бъде почетни гост за сметка на организаторите. 

БРАТИСЛАВА е столицата на Словакия. Всяка година хиляда туристи 
посещават града за да се насладят на очарователния стар град и неговите 
прелести, построени в различни архитектурни стилове. Братислава се намира в 
югозападната част на Словакия и се простира на два бряга: на р. Дунав и на р. 
Морава. Граничи си с Австрия и Унгария. Братислава има много приятен 
средновековен град с тесни, криволичещи улички, както и много исторически 
църкви и сгради. 
         ВИЕНА е град известен с прелестите си. Столица е на Австрия и лежи на 
красивия син Дунав. В града изобилства от дворци, паркове и изкуство. Освен че 
е известен като „Градът на музиката“ поради музикалното си наследство, Виена 
се нарича също и „Град на мечтите“, защото е дом на първия в света 
психоаналитик Зигмунд Фройд.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА: 
 

1-ви ден – 15.10. Пристигане във Виена. Настаняване на групата. Свободно 
време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка. 

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


2-ри ден – 16.10. Закуска.  Пресконференция  в  пресцентъра. Церемония по 
откриването на фестивала. По желание екскурзия до Братислава 

(Катедралата Св. Мартин, дворецът Примаси, паметникът Славин). 
Церемония по откриване на фестивала в Братислава. Изпълнения на 
групите. Вечеря. Нощувка.  
3-ти ден – 17.10. Закуска. Презентация в конферентнaта зала. По избор 

обиколка на Виена (Катедралата „Св. Стефан“, Виенската опера, Белведере).  
Изпълнения на групите. Закриване на фестивала. Свободно време за 
индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.  

4-ти ден – 18.10. Закуска. По желание посещение на Националния музей. 
Свободно време за индивидуални дейности. По желание – вечеря в 
ресторанта с музика на живо. Нощувка. 
5-ти ден – 19.10. Закуска. Напускане на хотела. Край на услугите.  

* Екскурзия до Братислава - Туристически гид  www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg 

* Екскурзия до Виена- Туристически гид www.youtube.com/watch?v=R3wBOkQBgoQ 

ЦЕНА НА ЧОВЕК - Братислава: 

Hotel Bratislava **** www.hotelbratislava.sk 
159 €  

Екстра ден: 40 € 

Hotel Blue*** www.hotelblue.sk  
129 €  

Екстра ден: 36 € 

Hotel Plus*** www.hotelyplus.sk 
129 € 

Екстра ден: 36 € 

Hotel Avion** www.hotelavion.sk 
119 € 

Екстра ден: 33 € 

Hotel Turist** www.turist.sk 
119 €  

Екстра ден: 33 € 
ЦЕНА НА ЧОВЕК – Виена: 

 Hotel Congress *** 
 175 €  

Екстра ден: 46 € 

 Hotel Ibis budget Wien Messe** 
 169 € 

Екстра ден: 43 € 
*Специална оферта: Групи, които са участвали в други фестивали на 
“Медитераниън Организейшън ” ще получат отстъпка в размер на 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, плакети, снимки и видеоклипове 

http://www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg
http://www.youtube.com/watch?v=R3wBOkQBgoQ
http://www.hotelbratislava.sk/
http://www.hotelblue.sk/
http://www.hotelyplus.sk/
http://www.hotelavion.sk/
http://www.turist.sk/


 

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 - 280 €  
Една посока - автобус до 50-ма - 340 € 
Трансфер с автобус на човек - 10 € 

 Екскурзовод за Братислава 80-100 € (в зависимост от езика)  
 Национален музей - 3,5 € билет 

 Вечеря в ресторант с музика на живо, 15 € на човек (цената 
включва вечеря и една напитка) 

 Разходка с лодка 5 € 

 Дискотека 5 € 

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

   Братислава: 

     Хотел Bratislava ****   :24€ 

     Хотел Blue ***/Plus ***  :22€ 

Хотел Avion **/Turist **               :20€ 

   Виена: 
                                                      Hotel Congress ***   :28€ 

                                                  Hotel Ibis budget Wien Messe**   :26€ 

 

Организаторът си запазва правото да променя условията и реда на 
екскурзията и някои елементи от програмата поради обективни 

обстоятелства. 
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