
 

 
 

XII МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ  
ФИЛХАРМОНИИ, ХОРОВЕ И ОРКЕСТРИ 

БУДАПЕЩА, ПРАГА -„Музика на два бряга“ 

05 – 09 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 на фестивала, ще бъде почетни гост за сметка на 
организаторите. 

БУДАПЕЩА – столицата на 
Унгария, е икономически, 
културен, образователен и 
туристически център на 
страната. Населението е почти 
2,0 милиона жители. Това е 
една от малкото столици, разположени на Дунав, и се смята за един от най-

красивите градове в Европа. Разделен е на три области: Буда, Обуда и Пеща. Буда 
и Обуда са на дясната страна на реката, а Пеща на лявата. Като прибавим към това 
и богатството на културни събития, забавлението е гарантирано.  

ПРАГА – градът на 
златото, на стоте кули, или 
майката на всички градове, 
както я наричат, със 
сигурност ще ви остави без 
дъх. Разположен на брега на 
река Вълтава, Прага се счита 
за един от най-романтичните, най-красиви и най-добре запазени градове в 
Европа. От десети век насам е дом на принцове, крале, императори и управници. 

Градът перфектно съчетава различни стилове: готически, ренесансов, бароков и 
модерен. Днес Прага е европейски мегаполис, град изпълнен с живот и 
възможности за забавление.  
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1-ви ден 05.02. Пристигане в Будапеща. Настаняване в избрания хотел. 
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка. 
2-ри ден 06.02. Закуска. Пресконференция в хотела. По желание обиколка на 
града (Площад на героите, Замъкът на Буда, Кралският дворец). По желание круз 
по Дунав. Церемония по откриване на фестивала и представяне на ансамблите. 
Церемония по закриване. Вечеря. По желание излизане до ресторант с циганска 
музика. Нощувка. 
3-ти ден 07.02. Освобаждане на хотела и заминаване за Прага. По желание 
обиколка на града: Замъкът Храдчани, Карлов мост, катедралата „Св. Вит“. 

Настаняване в хотела. Свободно време. Вечеря. Нощувка. 

4-ти ден 08.02. Закуска. По желание екскурзия до Карлови Вари или замъка 
Карлщайн. Връщане в Прага. Церемония по откриване на фестивала. Изпълнения 
на участниците. Церемония по закриване на фестивала. Вечеря. Нощувка. 
5-ти ден 09.02. Закуска. Освобождаване и заминаване. Край на услугите. 
*Екскурзия до Будапеща - Туристически гид  www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8 

ЦЕНА НА ЧОВЕК - БУДАПЕЩА: 

Хотел GOLDENPARK**** 
www.goldenparkhotel.hu 

www.Hotelberlin.hu 75 € Хотел BW GRAND HUNGARIA**** 

Хотел BERLIN***                       
Хотел EBEN*** 

www.naphotel.hu 

www.medoszhotel.hu 

www.canada-hotel.hu 
59 € 

Хотел NAP*** 

Хотел MEDOSZ*** 

Хотел CANADA*** 

Хотел GOLDEN DUNA*** 

Апартаменти  59 € 
ЦЕНА НА ЧОВЕК  -  ПРАГА:   

Хотел Top **** www.tophotel.cz 65 € 

Хотел Golf *** 

Хотел Olympic *** 
www.hotel-golf.cz 

www.olympik.cz/cz/tristar/ 
59 € 

Хотел Slavia ** www.slaviahotel.com 55 € 

*Специална оферта: Групи, които са участвали в други фестивали на 
“Медитераниън Организейшън ” ще получат отстъпка в размер на 10%.   
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 
 Настаняване в избрания обект в двойни, четворни стаи с полупансион 

(закуска и вечеря)  
 Такса за участие във фестивала 

ПРОГРАМА: 

http://www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8
http://www.goldenparkhotel.hu/
http://www.medoszhotel.hu/
http://www.canada-hotel.hu/
http://www.tophotel.cz/
http://www.hotel-golf.cz/
http://www.olympik.cz/cz/tristar/
http://www.slaviahotel.com/


 Придружител по време на фестивала 

 Дипломи, плакети, снимки и видеоклипове 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 
 Допълнителни екскурзии 

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

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 
 Билети за всички забележителности, екскурзии и атракции 

 Екскурзовод в Будапеща/ Прага 80-100€ (цена в зависимост от езика) 
 Автобусен превоз от / до летището:  

Еднопосочен билет до 30 пътници-110€ 

Еднопосочен билет до 50 пътници-120€ 

 Обиколка на Будапеща - цена за трансфер с автобус на човек 10€ 

 Парламент - 6 € / човек 

 Круиз по Дунав - 6 € / човек 

 Обзорна обиколка на Прага - цена за трансфер с автобус/ човек 10 € 

 Круиз по река Вълтава - 6 € / човек 

 Замъкът Карлщайн - дълга обиколка: 13 € / човек, кратка обиколка: 9 € 

 Пътуване до Карлови Вари с автобус - 25 € / човек 

 Вечеря в ресторант с музика на живо, напитка, включена в цената - 15€ 

 Клуб / дискотека - 6 € / човек 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
 Доплащане за двойна стая 5 € на човек на ден 

 Доплащане за единична стая на човек на ден: 
- Hotel GOLDENPARK / BW GRAND HUNGARIA **** : 23 € 

- Hotel BERLIN - GOLDEN DUNA ***    : 18 € 

- Hotel Top ****        : 20 € 

- Hotel Golf / Olympic ***      : 18 € 

- Hotel Slavia **        : 17 € 

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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