
                   
 

  

 

 

XII МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА 
ФИЛХАРМОНИИ, ХОРОВЕ И ОРКЕСТРИ 

НИЦА, МОНТЕ КАРЛО - ФРАНЦИЯ 

“Средиземноморски песни” 

29 ЯНУАРИ – 02 ФЕВРУАРИ 2021  

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. 

НИЦА е град разположен по живописните брегове на френската ривиера. 

Разходка по известната „Английска алея“ е чудесен начин да се потопите в 
най-красивите морски гледки от региона. Градът има характерен 
италиански стил, който е особено видим в Стария град. Въпреки че брегът 
на Ница е изграден основно от каменисти плажове, тюркоазните води са 
перфектни за плуване.  

МОНТЕ КАРЛО се намира в непосредствена близост до Ница. Това е един 
от най - богатите квартали на Монако. Известен като рай за комарджиите, 
Монте Карло предлага разнообразие от туристически забележителности, 
сред които са катедралата на Монако, музеят на Наполеон и дворецът на 
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принца на Монако. Място, което ще ви открие изкуството на хедонизма. 

ПРОГРАМА:  

1-ви ден – 29.01. Пристигане в Ница. Настаняване в  избрания хотел. 
Свободно време за индивидуални  дейности. Нощувка.  
2-ри ден – 30.01 Закуска. Пресконференция в пресцентъра на хотела. 

Свободно време за пътувания и разходки по желание –„Английската алея“, 

хотел „Негреско“, площад Гарибалди, площад Масена и други. Свободно 
време. Церемония по откриване на фестивала и представяне на 
ансамблите. Вечерно излизане по желание. Нощувка.  
3-ти ден – 31.01. Закуска. Информативна презентация в пресцентъра на 
хотела. Свободно време за индивидуални дейности. По желание екскурзия 
до Монте Карло (писта на Формула 1, Гранд казино „Монте Карло“ и др). 
Изпълнения на групите. Церемония по закриване на фестивала. Нощувка. 
4-ти ден – 01.02. Закуска. Свободно време за индивидуални дейности. По 
желание вечеря в ресторанта с музика на живо. Нощувка. 
5-ти ден – 02.02 Закуска. Напускане на хотела и потегляне. Край на 
услугите.  

*Екскурзия до Монако- Туристически гид: http://www.youtube.com/watch?v=WNuvyHXcz0M  

ЦЕНА НА ЧОВЕК: 

* Специална оферта: Групи, които са участвали в други фестивали на 
„Медитераниън Организeйшън”, получават отстъпка в размер на 10% 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четри легла с 
включена закуска 

 Такса за участие във фестивала  
 Придружител по време на фестивала 

 Грамоти, плакати, снимки и видеоклипове 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

Hotel Azurea *** www.hotel-azurea.com 
145 € 

Екстра ден: 36 € 

Hotel Premiere Class */** 
 

www.premiereclasse.com 
119 € 

Екстра ден: 30 € 

Hotel Formula1 * 
 

  

105 € 
Екстра ден: 26 € 



 Допълнителни екскурзии 

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

програмата 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 

 Билети за всички забележителности и туристически обиколки на града 

 Екскурзовод (цена в зависимост от езика)  
 Автобусен превоз от / до летището: 

Еднопосочен до 30 пътници - 340 €  
Еднопосочен до 50 пътници - 380 €  

 Вечеря в ресторанта с жива музика с включено едно питие – 15 -20 € 

 Вход в нощен клуб - 7 € 

 Автобусен трансфер до Монте Карло - цена за човек 12 €  
 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Доплащане за двойна стая 5 € на човек на ден 

 Доплащане за единична стая на човек на ден: 
Hotel Azurea***          :22 € 

Hotel Premier Class */**  :18 €  

Hotel Fomula 1*                  :16 € 

 

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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