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II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU,CHORÓW I ORKIESTR
Słoneczny Brzeg -Bułgaria
“Black sea adventure”
Lipiec 20 – 25 , 2019
Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z
lokalnymi władzami smorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi
zespołami. Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz
międzynarodowych mediów. Prezydenci miast, z których pochodzą uczestnicy
lub ich zastępcy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt organizatora.
Bułgarski region Słoneczny Brzeg to jeden z najbardziej popularnych i
najpiękniejszych regionów w kraju. To prawdziwy raj dla turystów, każdy
znajdzie tu coś dla siebie. Bogate życie nocne, cudowne plaże, malownicze uliczki
i zakątki. W regionie istnieje możliwość uprawiania sportów wodnych, znajdują
się tutaj także aquaparki. Plaża znajdująca się w Słonecznym Brzegu należy do
największych na wybrzeżu Morza Czarnego. Jej niewątpliwie najważniejszym
atutem jest czysty i biały piasek. Miejscowość posiada dogodną komunikację z
sąsiadującymi miejscowościami, takimi jak Św. Właz, Neseber czy Rawda. W
okolicy Słonecznego Brzegu znajduje się kilka historycznych miejsc wartych
uwagi, m.in. przepiękna rzymska Świątynia Jupitera za Obzorem lub malownicze
ruiny greckiej twierdzy Poleokastro.

PROGRAM
1. dzień – lipiec 20 Przyjazd do Słoneczny Brzeg. Zakwaterowanie w hotelu. Czas
wolny. Kolacja. Nocleg.
2.dzień – lipiec 21 Śniadanie. Konferencja w centrum prasowym. Fakultatywna
wycieczka do Nesebar. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy zespołów. Kolacja.
Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.
3.dzień – lipiec 22 Śniadanie. Spotkanie informacyjne w centrum prasowym.
Fakultatywna wycieczka do Burgas. Występy zespołów. Cermonia zakończenia.
Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.
4.dzień – lipiec 23 Śniadanie. Czas wolny na plaży lub rejs statkiem. Czas wolny.
Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia.
5.dzień – lipiec 24 Śniadanie. Czas wolny na plaży. Możliwość wieczornego wyjścia.
Kolacja. Nocleg.
6. dzień – lipiec 25 Śniadanie. Wymeldowanie. Wyjazd.
Travel guide Sunny Beach* https://www.youtube.com/watch?v=tiHFCky_akk

Cena za osobę za 5 nocy
Hotel Yavor Palace****
Hotel***

www.yavorpalace.com

Cena za osobę za 7 nocy
Hotel Yavor Palace**** www.yavorpalace.com
Hotel***

109 € dodatkowy dzień 22 €
99 € dodatkowy dzień 20 €

155 € dodatkowy dzień 23€
140€ dodatkowy dzień 20€

*OFERTA SPECJALNA: NA REZERWACJE DO 15 LUTEGO 10 % RABAT !

Cena zawiera
 Zakwaterowanie w wybranym obiekcie w pokojach dwu-, trzy- lub
czteroosobowych z pełnym wyżywieniem (śniadanie i kolacja)
 Uczestnictwo w festiwalu
 Opiekę podczas trwania festiwalu
 Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy
Cena nie zawiera
 Wycieczki fakultatywne
 Wydatki indywidualne i wszelkie koszta, których nie pokrywa organizator
festiwalu

Ceny biletćw ( w przybliżeniu)









Transfer z/na lotnisko
Rejs statkiem
Aquapark
Przewodnicy na wszystkich wycieczkach(cena uzależniona od wybranego języka)
Wycieczka do Nesebar
Wycieczka do Burgas
Dyskoteka
Wieczór w tradycyjnej restauracji (muzyka na żywo i jeden napój w cenie)

UWAGI
Dodatkowa opłata do pokoju dwuosobowego wynosi 5€ os./dzień
Możliwość przedłużenia pobytu (os./dzień):
Hotel**** 16€ / 17€
Hotel*** 15€ / 15€
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji wycieczek i
poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie uzasadnione
okoliczności.
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