
 

 

   
 

 
 
 

XVI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА  
ФИЛХАРМОНИИ, ХОРОВЕ И ОРКЕСТРИ 

БЕЛГРАД, СЪРБИЯ    
„Маестро в белия град“ 

03–06 ЯНУАРИ 2020 

Фестивалът се организира от „Медитераниън Организeйшън” със 
съдействието на местните общини, търговски камари и местните 
филхармонични оркестри. Фестивалът ще се излъчва от местната и 
международна преса и телевизия. Кметът или заместник-кметът на всеки 
град, от който идват участниците, ще бъде почетен гост за сметка на 
организаторите. 

БЕЛГРАД e столицата и най-големият град в Сърбия. Разположен е на две 
реки – там, където река Сава се влива в река Дунав – на кръстопът между 
Западна и Източна Европа. В Белград живеят почти 3 мил. души. Освен, че е 
един от най-старите градове в Европа, той има и  много бурна история. Белград 
е седалище на държавни институции, туризъм, търговия, промишленост, 
транспорт и икономическо развитие. Градът е и културен, научен и 
образователен център. Белград е ядрото на сръбската култура и изкуство. 
Прочут е с археологическото си наследство: крепостта Калемегдан и други 
културни съкровища, археологически обекти и останки от цивилизации от 
праисторията до днес. 

 
 
 
 
 

 

ПРОГРАМА: 
1-ви ден – 03.01. Пристигане в Белград. Настаняване в избрания хотел. 
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка. 
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2-ри ден – 04.01. Закуска. По желание обиколка на Белград (Крепостта 
Калемегдан, площад на републиката, улица Кнез Михайлова, църквата „Св 
Сава). Церемония по откриване на фестивал и представяне на групите. Вечеря. 
По желание вечерно излизане или разходка с лодка. Нощувка.  
3-ти ден – 05.01. Закуска. Свободно време за индивидуални активности. По 
желание посещение на зоопарка. Изпълнение на групите. Церемония по 
закриване на фестивала. Вечеря.  Излизане в града по желание. Нощувка.  
4-ти ден – 06.01. Закуска. Освобождаване на хотела. Край на услугите. 

*Екскурзия до Белград - туристически гид www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo  

 

*Специална оферта: Групи, които са взели участие в други фестивали на 

„Медитерeниън Организeйшън” ползват намаление от 10% 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

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

 Такса за участие във фестивала 

 Придружител по време на фестивала 

 Дипломи, плакети, снимки и видеоклипове 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Допълнителни екскурзии 

ЦЕНА НА ЧОВЕК: 

Hotel Theater      **** www.hoteltheaterbelgrade.com 119 € 

Екстра ден: 40 € 

 

Hotel Srbija ***+ www.hotelsrbija.com 

Hotel Balašević *** www.centarbalasevic.rs 

99 € 

Екстра ден: 40 € 

Hotel Panorama *** www.zakpanorama.com 

Hotel N *** www.hotelroyal.rs 

Hotel Elegance *** www.hotelelegance.rs 

Hotel Villa Family *** www.villafamily.rs 

Hostel / Dorm   
79 € 

Екстра ден: 26 € 

http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo
http://www.centarbalasevic.rs/
file:///C:/Users/work%20pc/Desktop/Programs%20in%20Greek/Programs%20in%20Word/www.zakpanorama.com
file:///C:/Users/work%20pc/Desktop/Programs%20in%20Greek/Programs%20in%20Word/www.hotelroyal.rs
http://www.hotelelegance.rs/
http://www.villafamily.rs/


 Лични разходи и всички други разходи, които не са споменати в 
програмата 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 

 Панорамна обиколка на града с автобус цена за 1 човек - 8€ 

 Екскурзовод за Белград- 80-90€ (цената зависи от избрания език) 

 Трансфер от/до летище Белгрда до хотел: 
- Еднопосочен до 30 човека- 180€ 
- Еднопосочен до 50 човека- 200€ 

 Вечеря в ресторант с жива музика с пълно меню и едно питие: 
- Ресторант "Cukaricki san" -  12 € 
- Ресторант "Skadarlija"       -  18 € 

 Нощен клуб – 5 € 

 Разходка с корабче по Дунав и Сава –  5€ 

 Зоологическа градина – 3,5 € 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Доплащане за двойна стая 5 € на човек на ден 

 Доплащане за единична стая на човек на ден:  
Hotel Theater***/ Srbija ****            :24 € 
Hotel Panorama / Balasevic / Hotel N / Elegance/ Vila Familija  :20 €  

 
 
Организаторът си запазва правото да променя условията и реда за 

изпълнение на екскурзиите и някои елементи от програмата, поради 

обективни обстоятелства. 
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