
 

 
 

 

Ediţia X - FESTIVALUL INTERNATIONAL  
de FOLCLOR, CORURI & ORCHESTRĂ  

NESEBAR - BULGARIA 
“Old city adventure”    
16 – 21 August 2020 

 
Festivalul este organizat de Mediteranian Organization în cooperare cu 

municipalitatea locală, camere de comerț și ansambluri de folclor locale. 

Festivalul este mediatizat prin presa şi televiziunile locale și internaționale. 

Primarii sau viceprimarii orașelor din care provin participanții sunt invitaţi 

onorifici ai festivalului, cheltuielile aferente urmând a fi acoperite de către 

organizatori. 
 

Nesebar este un oraş unic pe coasta marină în Bulgaria. Pentru cei care încă 

aleg unde să meargă în vacanţă în Bulgaria, oraşul vechi este una dintre cele mai 

bune alegeri. Nesebar este împărţit în două părţi: oraşul vechi şi oraşul nou. 

Amândouă în felul lor demonstrează specificul vieţii bulgare şi frumuseţea şi 

tradiţiile din această ţară. Partea veche a Nesebarului se poate vedea strălucind 

de departe – este un oraş specific pe o insulă din Marea Neagră, cu case 

autentice şi străzi conectate la o limbă de pământ ce leagă insuliţa de continent. 

Este unul dintre cele mai vechi orăşele europene pe lista UNESCO a 

patrimoniului universal. 
 

 
 
 
 



 

PROGRAM: 
 
Ziua 1 – 16 August: Sosire la Nessebar. Check in la hotelul ales. Timp liber pentru 

activităţi individuale. Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 2 – 17 August: Mic dejun. Conferinţă de presă la centrul de presă. Opţional: 

tur în Nesebar. Ceremonia de deschidere a festivalului. Desfăşurare program: 

spectacole  grupe participante. Cina. Opţional: ieşire de seară. Cazare de noapte. 

Ziua 3 – 18 August: Mic dejun. Prezentare informativă în sala de conferinţe. 

Opţional: tur în Burgas. Desfăşurare program: spectacole  grupe participante. 

Ceremonia de închidere a festivalului. Cina. Opţional: ieşire de seară. Cazare de 

noapte. 

Ziua 4 – 19 August: Mic dejun. Timp liber la plajă sau opţional: croazieră cu 

vaporaşul. Cina. Opţional: ieşire de seară. Cazare de noapte. 

Ziua 5 – 20 August: Mic dejun. Opţional: tur la Sunny Beach. Opţional: acvariu. 

Timp liber. Opţional: ieşire de seară. Cazare de noapte. 

Ziua 6 – 21 August: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 
*Travel guide –Nesebar - www.youtube.com/watch?v=Qof-xKJ1pEA 

 

PREŢ / PERSOANĂ : 

Hotel **** 
 109 Euro  

o zi suplimentară: 22 Euro 

Hotel*** 
 99 Euro 

o zi suplimentară: 20 Euro 
*Ofertă specială: Grupurile care au participat deja la alte festivaluri ale 
Mediteranian Organization beneficiază de un discount de 10% 
 

PREŢUL INCLUDE: 
 

• Cazarea în hotelul ales în camere cu două, trei sau patru paturi cu  
demipensiune (mic dejun și cină) 

• Taxa de participare la festival 

• Însoțire pe parcursul festivalului 
• Diplome/certificate, plachete, fotografii și înregistrări video 

https://www.youtube.com/watch?v=Qof-xKJ1pEA


 
PREŢUL NU INCLUDE: 

 

• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 
 

 

• Transfer cu autocarul de la / la Aeroport 

• Croazieră 

• Aquapark / Acvariu 

• Ghidaj tururi / excursii : 150€ - 170€ (preţul variază în funcţie de limbă)  

• Tur Nesebar 

• Excursie la Burgas  

• Tur la Sunny Beach 

• Restaurant cu muzică live (cina şi o băutură incluse în preţ) 
 

 

• Extra taxă pentru camera dublă / persoană / zi: 5 Euro 

• Extra taxă pentru camera single / persoană / zi: Hotel **** : 13 Euro 
Hotel ***   : 12 Euro 

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba termenii și condiţiile 

referitoare la excursiile opţionale și la unele detalii din program, 

datorită unor circumstanţe obiective. 

 

 

EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 

OBSERVAŢII: 


