
 
 

Ediţia X - FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 

DE CORURI ŞI ORCHESTRE FILARMONICE 

Sunny Beach – Bulgaria 

“Black sea adventure” 

06-11 Iulie 2020 
 
 

Festivalul este organizat de Mediteranian Organization în cooperare 

cu municipalitatea, camere de comerț și filarmonici locale sau regionale. 

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. 

 Sunny Beach este o stațiune majoră pe litoralul bulgar al Mării Negre, 

la aproximativ 35 km nord de Burgas, în Nessebar, provincia Burgas. Este 

cunoscută pentru jocurile pe apă, dunele de nisip și viața de noapte. Marea 

se aliniază aici de-a lungul unei plaje lungi de nisip. În interiorul stațiunii 

există un parc de paintball, o pistă de karting și un parc acvatic cu multe 

topogane. Portul de yahturi de la Sveti Vlas este situat la nord-est. La sud, în 

orașul Nessebar, sunt ruine străvechi și un muzeu arheologic cu vase de 

ceramică și bronz vechi de milenii. 

 

 

 

 



PROGRAM: 

Ziua 1 – 06 Iulie: Sosire la Sunny Beach. Cazarea în hotelul ales.Timp liber 

pentru activități individuale. Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 2 – 07 Iulie: Mic dejun. Conferință de presă în centrul de presă. 

Opţional: tur Sunny Beach. Cina. Ceremonia de deschidere a festivalului. 

Spectacol cu performanţele grupelor participante. Opţional: ieşire de seară. 

Cazare de noapte. 

Ziua 3 – 08 Iulie: Mic dejun. Prezentație informativă în sala de conferințe. 

Opţional: tur la Nessebar. Cina. Spectacol cu performanţele grupelor 

participante. Ceremonia de închidere a festivalului. Opţional: ieșire de 

seară. Cazare de noapte. 

Ziua 4 – 09 Iulie: Mic dejun. Timp liber la plajă sau opţional: croazieră cu 

vaporașul. Opţional: excursie la Aquapark. Cina. Opţional: ieșire în club. 

Cazare de noapte. 

Ziua 5 – 10 Iulie: Mic dejun. Timp liber la plajă sau opţional: excursie la 

Burgas. Cina. Opţional: ieșire în club. Cazare de noapte. 

Ziua 6 – 11 Iulie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 
 
 

Travel guide Sunny Beach* https://www.youtube.com/watch?v=tiHFCky_akk  
 

 PREŢ / PERSOANĂ: 

Hotel Yavor Palace**** 
www.yavorpalace.com 109 Euro 

o zi suplimentară: 22 Euro 

Hotel KOKICHE *** 
 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% 

 

PREȚUL 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=tiHFCky_akk
http://www.yavorpalace.com/


PREȚUL NU INCLUDE: 

• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului 
prezentat 

 

EXCURSII ȘI TURURI OPŢIONALE: 

• Transfer de la/până la Aeroport 

• Excursie cu vaporașul 

• Aquapark 

• Ghid pentru excursii (preţul variază în funcţie de limba aleasă) 

• Excursie la Nesebar 

• Excursie la Burgas 

• Club  

• Tur Sunny Beach 

• Restaurant (muzică live, cu cină şi o băutură inclusă în preț) 
 

OBSERVAȚII: 

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

• 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. 

 

 


