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ΜΠΟΥΡΓΚΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
“Burgas Bay magic”  

 21 – 26 Ιουλίου 2020 
 

 

Σο φεςτιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, ςε 
ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ διμουσ, τα επιμελθτιρια και τον τοπικό 
πολιτιςτικό ςφλλογο. Σο φεςτιβάλ κα καλφπτεται από τα μζςα ενθμζρωςθσ, 
από τον τοπικό και διεκνι Σφπο. Οι Διμαρχοι ι οι αντιδιμαρχοι των πόλεων 
που διαγωνίηονται ςτο φεςτιβάλ, κα είναι επίτιμοι καλεςμζνοι, και τα ζξοδα 
διαμονισ τουσ κα καλφπτονται από τον διοργανωτι. 

 
Μπουργκάσ (πφργοσ) είναι θ τζταρτθ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Βουλγαρίασ. 

Περιβάλλεται από λίμνεσ και κεωρείται το ςθμαντικότερο λιμάνι τθσ ςθμερινισ 

Βουλγαρίασ. Το Μπουργκάσ ζχοντασ πλοφςια ιςτορία και ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ιρεμθ ατμόςφαιρα ζχει να προςφζρει πολλά ςτον επιςκζπτθ όπωσ μουςεία, 

καλζσ αγορζσ, πλθκϊρα εςτιατορίων και καφετεριϊν και το sea park που 

εκτείνεται 7 χιλιόμετρα κατά μικοσ τθσ μαφρθσ κάλαςςασ και διακζτει ηωολογικό 

κιπο, κζατρο, καηίνο και άλλεσ ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ. 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
1θ μζρα – 21/07  Άφιξθ ςτο Μπουργκάσ. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ 
χρόνοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
2θ μζρα– 22/07  Πρωινό. Συνζντευξθ τφπου. Προαιρετικι ξενάγθςθ ςτθν πόλθ. Τελετι 

ζναρξθσ του φεςτιβάλ. Παραςτάςεισ των φιλαρμονικϊν. Δείπνο. Προαιρετικι 

βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 

3θ μζρα –23/07  Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Προαιρετικι ξενάγθςγθ ςτο Sunny 
Beach. Παραςτάςεισ των φιλαρμονικϊν και τελετι λιξθσ του φεςτιβάλ. Δείπνο. 
Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 
4θ μζρα – 24/07  Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν παραλία ι προαιρετικι 
κρουαηιζρα. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 
5θ μζρα – 25/07  Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν παραλία. Προαιρετικι εκδρομι 
ςτο aquapark. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 
6θ μζρα 26/07 Πρωινό. Αναχϊρθςθ των φιλαρμονικϊν. Τζλοσ υπθρεςιϊν. 
 

*Travel guide – Burgas - www.youtube.com/watch?v=AIAa5NQc1bo  

PRICE PER PERSON FOR 5 NIGHTS: 
Hotel ****  109 ευρώ / Επιπλζον μζρα 22 ευρώ 

Hotel***  99 ευρώ / Επιπλζον μζρα 20 ευρώ 
*Ειδικι προςφορά: Οι ομάδεσ που ζχουν ιδθ ςυμμετάςχει ςε ζνα από ταφεςτιβάλ 
μασ ζχουν ζκπτωςθ 10% ςτθν τιμι τθσ ςυμφωνίασ. 

*θμείωςθ: Δυνατότθτα τθσ οργανωμζνθσ μεταφοράσ από οποιοδιποτε μζροσ τθσ 
Ελλάδασ. Για τισ τιμζσ και τισ ςυνκικεσ  μεταφοράσ καλζςτε: +381694444505 
 

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

•Διαμονι ςτο επιλεγμζνο κατάλυμα ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια με 

θμιδιατροφι. 
• Συμμετοχι ςτο φεςτιβάλ. 
• Συνοδόσ κατά τθ διάρκεια του φεςτιβάλ. 

• Αναμνθςτικά διπλϊματα και πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο. 

 
Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

 Προαιρετικζσ εκδρομζσ 

 Ατομικά ζξοδα και ζξοδα που δεν αναφζρονται ςτο πρόγραμμα 
 

 Μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο 

 Κρουαηιζρα  

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ 

http://www.youtube.com/watch?v=AIAa5NQc1bo


 Aquapark 

 Εκδρομι ςτο Nesebar/Sunny Beach 

 Εκδρομι ςτο Burgas Club 

 Εςτιατόριο (ηωντανι μουςικι με φαγθτό και ζνα ποτό) 
 

ΗΜΕΙΩΗ 

 Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μζρα 5e. 

 Επιπλζον χρζωςθ ςε μονόκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μζρα: 
 

Hotel **** 13 ευρώ 
Hotel*** 12 ευρώ 

 
 

Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
των παραςτάςεων, τθν εκτζλεςθ των εκδρομϊν και των επιμζρουσ ςτοιχείων από 

το πρόγραμμα,λόγω αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν. 
 
 
 


