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XII МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА 

ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР 

ВЕНЕЦИЯ-ВЕРОНА 

“Danza sotto la maschera” 
26 – 29 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. 

       Венеция е град в Северна Италия и столица на региона Венето. Името на 
града и околността произхождат от племето Венето, което е живяло по тези 
територии по времето на Римската империя. Венеция е един от най-красивите и 
най-романтични градове в Европа. Разположена е върху множество малки 
острови - около 118 на брой, в плитка лагуна на Адриатическо море. Градът е 
включен  в списъка на  световното културно наследство на ЮНЕСКО. Островната 
Венеция е център на международния туризъм със световно значение, място за 
провеждане на международни кинофестивали, художествени изложби. 

ПРОГРАМА: 

1-ви ден - 26.11. Пристигане в Лидо ди Йезоло. Настаняване в избрания хотел. 

Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.  
2-ри ден – 27.11.  Закуска. Пресконференция в пресцентъра на хотела. По 
желание посещение на Венеция (разходка с лодка до пристанището на Венеция 
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- Пунта Сабиони). Церемония по откриването на фестивала. Изпълнения на 
групите. Вечеря. По желание излизане в дискотека. Нощувка.  
3-ти ден – 28.11. Закуска. Презентация в пресцентъра на хотела.  Свободно 
време за индивидуални дейности. По желание разглеждане на 
забележителностите на Верона ( къщата на Жулиета, площад Бра, обиколка с 
корабче). Завръщане в хотела. Изпълнения на групите. Церемония по закриване 
на фестивала. Вечеря. По желание вечер в ресторанта с жива музика или 
дискотека. Нощувка. 
4-ти ден – 29.11. Закуска. Освобождаване на хотела. Потегляне. Край на 
услугите. 
*Екскурзия до Венеция- Туристически гид http://www.youtube.com/watch?v=ue1IBhf_wdc 

ЦЕНА НА ЧОВЕК: 

Hotel Roby*** www.hotel-roby.it 

119 € 
Екстра ден: 30 € 

Hotel Sofia*** www.sofiahotel.com 

Hotel Pigalle*** www.hpigalle.com 

Hotel Atene*** www.hotelatene.com 

Hotel Madison*** www.madison-hotel.it 

*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, вечеря).  

  Такса за участие във фестивала.  
  Придружител по време на фестивала. 
  Дипломи, 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: 

 Автобусен превоз от/до летището-хотел в Лидо ди Йезоло: 

Еднопосочен до 25 души- 200 € 

Еднопосочен до 50 души- 325 € 

Билети за всички екскурзии, обиколки, атракции 
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 Обиколка на града: 
С корабче и автобусен превоз 14 € (от Лидо Ди Йезоло 
до Пунта Сабиони); Без автобусен превоз – 10 € 

Дворец на дожите – билет: 16 €  

музей “Фортуни” – билет: 10 € 

Музей „Корер“ – билет: 16 € 

Музей на стъклото – билет: 8 € 

Обиколка с гондола 80 € (40 минути)  

 Екскурзовод за обиколка на Венеция- 120-140 € (цената зависи от езика и 
броя на групата) 

 Екскурзия до Верона 12 € на човек 

 Вход в дискотека 8 €  
 Вечеря в ресторант с музика на живо -18€ (вечеря и едно питие) 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Доплащане за двойна стая 7 € на човек на ден 

 Доплащане за единична стая на човек на ден: 

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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