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МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА 

ФИЛХАРМОНИИ, ХОРОВЕ И ОРКЕСТРИ 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ  
„Свири в града на светлината“ 

19 – 23 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 на фестивала, ще бъде почетни гост за 
сметка на организаторите. 

ПАРИЖ – град на светлината, модата, културата, романтиката, 
развлеченията и страхотната кухня е истинска столица не само на Франция, 
но и на света! В продължение на десетилетия градът очарова посетителите си 

със своите забележителности, а милиони туристи го правят една от най-

посещаваните дестинации в света. Един от символите на Париж е прочутата 
Триумфална арка, където се пресичат широки булеварди, един от които води 
до новата / бизнес част на града. Там могат да се видят високи, модерни 
сгради, на чийто вход има друга, но по-модерна триумфална арка. В 
обратната посока се простира известната улица Шанз-Елизе. Известният 
квартал Монмартър с изключителната си архитектура предлага да се 
разходим по улиците му, където през 19-и и 20-и век са крачили мнозина 
известни художници. Сред тях Пабло Пикасо, Винсент Ван Гог, Анри Матис, 
Дега и др. 
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1-ви ден – 19.03. Пристигане в Париж. Настаняване в избрания хотел. 
Свободно време за индивидуални дейности. Нощувка. 
2-ри ден – 20.03. Закуска. Пресконференция. Възможност за 
разглеждане на града – Айфеловата кула, Лувъра, Версай. Церемония 
по откриване на фестивала. Изпълнение на групите. Възможност за 
организирано излизане вечерта. Нощувка. 
3-ти ден – 21.03. Закуска. Свободно време за индивидуални дейности. 

По желание организирне на разходка с корабче по р. Сена. Изпълнения 
на групите. Церемония по закриване на фестивала. Възможност за 
организирана вечер в Молен Руж. Нощувка. 
4-ти ден- 22.03. Закуска. По желание туристическа обиколка на 
Монмартър. По желание вечеря в ресторант с жива музика. Нощувка. 
5-ти ден – 23.03.  Закуска. Напускане на хотела. Край на услугата. 
 

* Туристически гид на Париж: http://www.youtube.com/watch?v=lbw29ERS5f8 

 

ЦЕНА НА ЧОВЕК: 

Hotel Kyriad*** www.kyriad.com 
129 € 

Екстра ден: 32 € 

Hotel Campanile*** www.campanile.com 
129 € 

Екстра ден: 32 € 

Hotel Premier Classe**/* www.premiereclasse.com 
99 € 

Екстра ден: 25 € 

Hotel Fomula 1*  
89 € 

Екстра ден: 22 € 

*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, тройни и четворни стаи с 
включена закуска  

 Такса за участие във фестивала 

 Придружител по време на фестивала 

 Дипломи, плакети, снимки и видеоклипове 
  

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Допълнителни екскурзии 

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

 

ПРОГРАМА: 

http://www.youtube.com/watch?v=lbw29ERS5f8
http://www.kyriad.com/
http://www.campanile.com/


 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 
 

 Трансфер от / до летището 

    Еднократно до 30 души - 100 € 

    Единкратно до 50 души - 120 € 

 Билети за всички забележителности и обиколки на града 

 Автобусен транспорт на човек - 19 € 

 Екскурзовод 150 € - 170 € (цената зависи от избрания език) 
 Айфеловата кула (до втори етаж - 7.50 €) (до върха - 13.50 €) 

 Лувъра - автобусен транспорт до там 6 € на човек + вход - 12 € 

 Версай - автобусен транспорт до там  9 € на човек + вход - 18 € 

 Вечеря в ресторант с жива музика + едно питие включено в цената -18€ 

 Круиз по р. Сена от 15 € до 20 € 

 Молен Руж - 99-199 € 

 Нощен клуб - 9 € 

  
ЗАБЕЛЕЖКА: 

• Доплащане за двойна стая 7 € на човек на ден 

• Доплащане за единична стая на човек на ден:  

Hotel Kyriad 3*/ Campanile 3* :19€       
Hotel Premier Classe**/*         :15€ 

Hotel Fomula 1*          :13€ 

 

 

 

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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