
 

 

                   

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ  

ФИЛХАРМОНИИ, ХОРОВЕ И ОРКЕСТРИ 

Берлин, Германия – „Пей и свири с нас“ 

13 – 16 МАРТ 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. 

БЕРЛИН е столицата и една от 16-те провинции на Германия. Това е вторият 
по големина град в Европейския съюз след Лондон. Градът е разположен в 
североизточна Германия, а климатът му е умереноконтинентален. Водните 
площи, горите, парковете и градините съставляват около една трета от 
територията на столицата.  Берлин е град с изключително културно, 

политическо, медийно и социално значение. Столицата е сред най-

популярните туристически дестинации в Европейския съюз.  

ПРОГРАМА: 

1-ви ден – 13.03. Пристигане в Берлин. Настаняване в избрания обект. 
Свободно време за индивидуални дейности. Нощувка.  
2-ри ден – 14.03. Закуска. Пресконференция в пресцентъра на хотела. По 
избор разглеждане на забележителностите на Берлин (Райхстагът, площадът 
Жендарменмаркт, Берлинската катедрала, Островът на музеите и др.). 
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Церемония по откриване на фестивала. Изпълнения на групите. По желание 
излизане на дискотека. Нощувка.  
3-ти ден – 15.03. Закуска. Презентация в залата за конференции в хотела.  
Свободно време за индивидуални дейности. Изпълнения на групите. 
Церемония по закриване на фестивала. По избор вечер в ресторант с жива 
музика или дискотека. Нощувка. 
4-ти ден – 16.03. Закуска. Освобождаване на хотела. Потегляне. Край на 
услугите. 

Екскурзия до Берлин – туристически гид: https://youtu.be/Tz0HPI1bKsQ  

ЦЕНА НА ЧОВЕК: 

Hotel ***  119 € 
Екстра ден: 40 € 

Hotel **  109 € 
Екстра ден: 36 € 

*Специална оферта: Групи, които са участвали вече в други фестивали на 
Организация Медитераниан, получават отстъпка в размер на 10%. 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

  Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четири   легла 

(3 нощувки със закуска). 
  Такса за участие във фестивала.  
  Придружител по време на фестивала. 
  Грамоти, плакати, снимки и видеоклипове.  

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Допълнителни екскурзии. 
 Лични разходи и всички други разходи, които не са включени в 

програмата 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 

 Обиколка на града: 

- Екскурзовод за Берлин (цената зависи от избрания език) 
- Берлинската катедрала - 8 €, билет 

- Телевизионната кула - 14 €, билет 

- Музей на евреите - 8 €, билет 

- Новата синагога – музей – 6 €– катедрала – 4 € 

- Колоната на победата – 4 € 

https://youtu.be/Tz0HPI1bKsQ


 Потсдам - 30 €, билет 

 Острова на музеите - 20 €, билет 

 Зоологическа градина - 14 € (с цената и за аквариума е 22 €) 
 Курортът "Тропически острови" - 40 € 

 Разходка с корабче 

 Вход в дискотека  
 Вечеря в ресторант с музика на живо  

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Доплащане за двойна стая 7 € на човек на ден 

 Доплащане за единична стая на човек на ден:  
Хотел *** : 24 € 

Хотел **   : 22 € 

 

 

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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