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XVIII МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА 
ФИЛХАРМОНИИ, ХОРОВЕ И ОРКЕСТРИ 

ИСТАНБУЛ,ТУРЦИЯ 
„Приключение на Босфора“ 

27 – 30 МAРТ  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. 

Истанбул  – град разположен на два континента. Перфектен микс от 
Изтока и Запада, Европа и Азия, с богата култура, който оставя всеки 
посетител безмълвен. Четири цивилизации влияят на развитието на 
Истанбул. През годините градът носи имената Византиум, Новият Рим, 
Константинопол и Истанбул. Днес това е мегаполис с над 17 милиона 
жители. Модерният  площад Таксим и област Бейоглу и Османбей, ще ви 
накарат да се почувствате като във всеки друг мегаполис. В Истанбул ще 
срещнете се сблъскате с ново и старо, ориент и Европа, ислям и 
християнство. Нещо, което трудно ще видите някъде другаде по света. 

  ПРОГРАМА: 

1-ви ден 27.03. Пристигане в Истанбул. Настаняване в избран хотел. 
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка. 
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2-ри ден 28.03. Закуска. Пресконференция в пресцентъра. По желание 
обиколка на града (Св. София, Синята джамия, Капалъ чарши, Босфорски 
мост, пазаруване и др.). Церемония по откриването на фестивала и 
представяне на групите. Изпълнения на участниците. Вечеря. По желание 
излизане в нощен клуб. Нощувка. 
3-ти ден 29.03. Закуска. По желание разходка с корабче по Босфора. 
Свободно време за индивидуални дейности. Изпълнения на участниците. 
Заключителна церемония. Вечеря. По желание излизане в традиционен 
турски ресторант. Нощувка. 
4-ти ден 30.03. Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване. Край на 
услугите. 

*Екскурзия до Истанбул- Туристически гид www.youtube.com/watch?v=OFXBgFTzPbY 

Hotel GOLDEN CITY                      
Hotel KENT                                        

**** 
www.gchotelistanbul.com 129 € 

Екстра ден: 43 € www.kenthotel.com 

GRAND EMIN **** www.grand-emin.inistanbulhotels.com  
119 € 

Екстра ден: 40 € 

Hotel WASHINGTON 
Hotel BENLER                                     
Hotel ERBOY                                         
Hotel GRAND TAHIR             
Hotel SANGCALAR 

*** 

www.hotel-washington.com 

109 € 
Екстра ден: 36 € 

www.benlerotel.com 

www.erboyhotel.com 

www.glorioushotelistanbul.com 

grand-sagcanlar-hotel.hotel-istanbul.net 

Hotel TAYHAN                                     
Hotel GRAND LIZA                              
Hotel ILKAY                                          
Hotel AGAN                                         

*** 

www.hoteltayhan.com 
99 € 

Екстра ден: 33 € 

www.hotelliza.com 

www.ilkayhotel.com  

www.aganhotel.com 

Hostel   
89 € 

Екстра ден: 30 € 

* 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. 

 Грамоти, плакети, снимки и видеоклипове.  

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Допълнителни екскурзии 

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

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 

 Билети за всички забележителности, екскурзии и атракции 

ЦЕНА НА ЧОВЕК: 
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 Автобусен превоз от / до летището 

 Обиколка на града с панорамен автобус 

 Екскурзовод за Истанбул 80-100€ (цена в зависимост от езика) 

 Св. София билет: 9 € 

 Музей Карие билет: 5,5 € 

 Големия дворец билет: 3 € 

 Музей Фетие билет: 2 € 

 Топкапи Дворец билет: 9 € 

 Посещение на хамам (турска баня) и масаж 15€ - 40 € 

 „Gar" вечеря в ресторант с жива музика и международна програма, едно 
питие е включено в цената: 25€ 

 Разходка с корабче по Босфора с екскурзовод: 12€ 

 Вечеря в „Кумкапъ“, цената зависи от избрано ястие 

 Дискотека 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Доплащане за двойна стая 5€ на човек на вечер 

 Доплащане за единична стая на човек на ден: 

Hotel GOLDEN CITY**** / KENT**** 26 € 

Hotel GRAND EMIN**** 24 € 

Hotel WASHINGTON*** / SANGCALAR***  22 € 

TAYHAN*** / AGAN*** 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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