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XVI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ  
ЗА ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР 

БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ – “Малкият 
Париж” 

05 – 08 ноември 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. 

Букурещ e столицата на Румъния. Намира се в южната част на страната, на 
двете страни на река Дъмбовица, на надморска височина от 70-90 м. Букурещ е 

на около 225 км от брега на Черно море, на около 65 км от река Дунав и на 
повече от 100 км от Карпатите (125 км от Синая). В града има стотици 
исторически, художествени и архитектурни паметници, десетки музеи, 
художествени галерии, много паркове и градини. Някога малкият град Букурещ, 
разположен на реката Дъмбовица, днес е един от най-важните туристически 
центрове в Румъния. 

 

  

 

 

 

 

ПРОГРАМА: 
1-ви ден 05.11. Пристигане в Букурещ. Настаняване в избрания хотел. 
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка. 
2-ри ден 06.11. Закуска. Информативна презентация в хотела. По желание 
обиколка на града – Кралският дворец, Румънският Атенеум, Исторически 
музей „Букурещ“ и Триумфалната арка. Церемония по откриване на фестивал 
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и изпълнения на групите. Вечеря. По желание излизане в нощен клуб. 
Нощувка. 
3-ти ден 07.11. Закуска. По желание екскурзия до Пелеш и Бран (замъците на 
Дракула) или разходка с лодка до остров Снагов. Изпълнения на групите 

участници. Церемония по закриване на фестивала. Вечеря. По желание вечер 
до румънска механа с музика на живо. Нощувка. 
4-ти ден 08.11. Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване. Край на 

услугите.  

*Екскурзия до Букурещ-Туристически гид https://www.youtube.com/watch?v=yyoqQo-9YjU 

*Специална оферта: Групи, които са взели участие в други фестивали 
на „Медитерeниън Организeйшън” ползват намаление от 10% 

 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с 
четири легла с 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 и туристически обиколки на 
града 

 Ексурзовод за всички обиколки (цена в зависимост от езика) 
 Трансфер с автобус от / до летището 

 Екскурзия с кораб до остров Снагов 

 Румънска вечер в ресторант (в цената са включени вечеря и едно 
питие) 

ЦЕНА ПО ЧОВЕК: 

RIN Central Hotel**** www.grand.rinhotels.ro 
119 € 

Допълнителен ден: 40 € 

Razvan Hotel *** www.hotelrazvan.com 
99 € 

Допълнителен ден: 33 € 

Litovoy Hotel ** 

Triumf Hotel ** 

Uranus Hotel **  

www.hotel-litovoicentral.ro 
89 € 

Допълнителен ден: 30 € 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

https://www.youtube.com/watch?v=yyoqQo-9YjU
http://www.hotelrazvan.com/
http://www.hotel-litovoicentral.ro/


 Еднодневна екскурзия до Пелеш и Бран (замъците на Дракула) 
 Дискотека 

 Посещение на музеи 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
 Доплащане за двойна стая 5 € на човек на ден 

 Доплащане за единична стая на човек на ден: 
Hotel **** 24 € 

Hotel *** 20 € 

Hotel ** 18 € 
                               

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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