
                                                        

 

 

 

 

XI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 

folkloru, chórów i orkiestr 

BURGAS, BUŁGARIA  

“Burgas Bay magic”  20-25 lipca 2020 

 
Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z 

lokalnymi władzami samorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi 

zespołami ludowymi. Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz 

międzynarodowych mediów. Prezydenci miast lub ich zastępcy, z których 

pochodzą uczestnicy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt 

organizatora. 

Burgas jest czwartym co do wielkości miastem w Bułgarii i drugim na morzu 

tuż po Warnie, położonym we wschodniej części. Miasto jest centrum 

turystycznym na wybrzeżu Morza Czarnego i jest centrum bułgarskiego regionu o 

tej samej nazwie. Położone jest w zatoce Burgas, która jest najbardziej 

wysuniętym na zachód punktem Morza Czarnego, w otoczeniu jezior Vaja, 

Atanaskovo i jeziora Mandrensko z lądu. Burgas jest najważniejszym i 

największym portem morskim w Bułgarii.  

 
 

 

 

 

 

PROGRAM: 

1. dzień-20.07 Przyjazd do Burgas. Zameldowanie w hotelu. Czas wolny. 

Kolacja. Nocleg. 

2. dzień-21.07 Śniadanie. Konferencja prasowa. Fakultatywna wycieczka po 

mieście Burgas. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy zespołów. Kolacja. 

Możliwość wyjścia do miasta. Nocleg.  



3. dzień-22.07 Śniadanie. Spotkanie informacyjne w centrum prasowym. 

Fakultatywna wycieczka do Słonecznego Brzegu. Występy zespołów. 

Ceremonia zamknięcia festiwalu. Kolacja. Fakultatywne wyjście. Nocleg.  

4. dzień-23.07 Śniadanie. Czas wolny na plaży lub możliwość rejsu statkiem. 

Kolacja. Fakultatywne wyjście. Nocleg.  

5. dzień-24.07 Śniadanie. Fakultatywna wycieczka do aquaparku. Czas wolny. 

Kolacja. Możliwość wyjścia na miasto. Nocleg.  

6. dzień-25.07 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Wyjazd.  
*Wycieczka po Burgas- https://www.youtube.com/watch?v=AIAa5NQc1bo 

 

CENA ZA OSOBĘ:  

Hotel ****  109€ 
Dodatkowy dzień 22€ 

Hotel ***  99€ 
Dodatkowy dzień 20€ 

*Grupy, które uczestniczyły wcześniej w festiwalach organizowanych 

przez Mediteranian Organization otrzymają 10% zniżki. 

 

CENA ZAWIERA: 

 Zakwaterowanie w wybranym obiekcie w pokojach dwu, trzy lub 

czteroosobowych z wyżywieniem (śniadanie i kolacja).   

 Uczestnictwo w festiwalu.   

 Opiekę podczas trwania festiwalu.    

 Dyplomy, tablice pamiątkowe, materiały foto i film.  

CENA NIE ZAWIERA: 

 Wycieczki fakultatywne.   

 Wydatki indywidualne i wszelkie koszty, których nie pokryw organizator 

festiwalu. 

FAKULTATYWNE WYCIECZKI I ISUŁUGI 

 Przewóz lotnisko/hotel/lotnisko 

 Rejs statkiem 

 Aquapark  

 Przewodnik na wszystkie wycieczki (cena zależna od wybranego języka) 

 Wycieczka do Nesebar/Słoneczny Brzeg 

 Wyjście do klubu 

 Restauracja (muzyka na żywo z kolacją i jednym napojem wliczonym w cenę) 

UWAGI: 

 Dopłata za pokój dwuosobowy za osobę za dzień: 5€ 

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


 Dopłata za pokój jednoosobowy za osobę: 

Hotel ****-13e 

Hotel***- 12e 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji 

wycieczek i poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie 

uzasadnione okoliczności.  

 

    
 


