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МУЛТИКУЛТУРЕН ЕТНОФЕСТИВАЛ 

„Дни на българската култура в Ниш“ 

01 – 04 oктомври 2021 
„Дни на българската култура в Ниш“ е международен етнофестивал 

организиран от „Медитерениън Организeйшън“ в сътрудничество с местните 
общини, търговски палати, местни ансамбли и други участници. Етнофестивалът 
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. 

На нашия етнофестивала изложителите 
ще могат да представят, популяризират и  
продават етно продукти като: сувенири,  
керамика, текстил, облекло, народни носии, 
етно-храни и напитки, стъкло, сребърни 
съдове, бронз и злато, както и: козметика и 
парфюми, лекарства, витамини и минерали, 
консервирани плодови и зеленчукови продукти, растителни продукти и други. 
На щандовете на нашия етнофестивал гостите ще могат да опитат био продукти - 
100% натурална и здравословна храна като плодове, зеленчуци, сокове, млечни 
продукти, зехтин и други. 

Богатата българска кухня, която ще опитате предлага незабравими вкусове, 
които ще ви пренесат в България. Традиционната българска кухня включва изтънчен 
микс от вкус и мирис, изграждан векове наред под влиянието на различни народи, 
минали и живели в тези райони. Сред специалитетите, на които ще се насладите, са 
хладна супа таратор, баница, бюрек, традиционна българска скара, гулаш, 
бяло саламурено сирене и т.н. Целта на нашия етно гурме фестивал е да запазим и 
споделим домашната и национална кулинарна традиция и да допринесем за 
развитието и разширяването на приятелството между различни страни, традиции и 
култури. 
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онстантин. Ниш същ 
„Нишвил“. 

о е домакин на еже годния Международ ен джаз фестивал – 

Ниш е град в южната част на Сърбия и третият по големина град (след 
Белград и Нови Сад). Това е един от най-старите населени места в Европа и на 
Балканите, основан през 279 г. пр.н.е. и смятан за врата между Изтока и Запада. В 
периода 1386-1877 г. Ниш припада към Османската империя, а известната „Кула 
на черепите“ и Нишката крепост са сред заблежителностите, които напомнят за 
този период. Ниш е родното място на римския император Константин Велики – 
владетелят, известен с покръстването на Римската империя. През 2013 г. градът е 
домакин  на  празничното  честване  на  1700  години  от  Миланския  едикт  на     
К 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ден – 01/10 Пристигане в Ниш. Настаняване в избрания обект. Свободно 
време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка. 
2 ден – 02/10 Закуска. Пресконференция в конферентната зала на хотела. По 
желание екскурзия из града (Нишката крепост, бохемския квартал на Ниш 
„Coppersmith Alley ", „Кула на черепите“ и т.н.). Свободно време. Церемония по 
откриване на фестивала и представяне на ансамблите. Вечеря. По желание 
излизане вечерта. Нощувка. 
3 ден – 03/10  Закуска.  По  желание  посещение  на  Медиана/  
концентрационен лагер/ останките от двореца на Феликс Ромулиана. Свободно 
време за отделни дейности. Представления на групите участници. Церемония по 
закриване на фестивала. Вечеря. Нощувка. 
4 ден – 04/10 Закуска. Освобождаване на хотела. Край на услугите. 

 

ЦЕНА НА ЧОВЕК: 

Hotel *** 79 € Допълнителен ден: 26 € 

Hotel *** 89 € Допълнителен ден: 30 € 

Hotel **** 99 € Допълнителен ден: 33 € 

 

 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четири 
легла, полупансион (закуска и вчеря) 

 Такса за участие във фестивала 

 Придружители по време на фестивала 

 Грамоти, плакети, снимки и видеоклипове 

ПРОГРАМА: 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 



 

 Допълнителни екскурзии 
 Лични разходи и всички други разходи, които не са споменати във програмата 

 

 Билети за всички екскурзии и атракции 
 Екскурзовод (цената зависи от избрания език) 

 Билет за Националния музей на Ниш 

 Екскурзия: останките от двореца на Феликс Ромулиана 

 Екскурзия до Медиана – родното място на император Константин 
(луксозен имот построен в чест на раждането му) 

 Вечеря в ресторант с жива музика (вечеря и една напитка включени в цената) 

 

 Доплащане за двойна стая 5€ на човек на ден 
 Доплащане за единична стая на човек на ден е: 

Хотел 3* 19 €, 
Хотел 3* 21 €, 
Хотел 4* 23 € 

 
Организаторът си запазва правото да променя условията и реда за 

изпълнението на екскурзии и някои елементи от програмата, поради 

обективни обстоятелства. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВA: 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 
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