
 

               

                         

 

Покана за участие в: 

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ОРФЕЙ ПЕЕ С МОРЕТО” 

Участници: клубове по народни танци 

 

От 10 години фирма ПГА Варна организира Детски и младежки фолклорен 

фестивал „Орфей пее с морето”, включен в културния календар на Министерство 

на културата, който се провежда в Международен Младежки Център Приморско. 

Фестивалът няма конкурсен характер. За трета година  организираме подобна 

проява и за възрастни участници. 

           

Каним Ви най-любезно да участвате в III-то издание на фестивала – 14 - 16 

септември 2018 г., чието мото е „Повярвай в таланта си и в България”. 
Нека заедно да си подарим един фолклорен празник, съчетал в себе си отдих на 

море, нови приятелства и сценична изява. 
 

 

Фестивала се провежда в почивна станция Хелиос, ММЦ Приморско, една 

звезда, всяка стая е с телевизор и климатик. Удобства: чадър на плажа и 

медицински кабинет в базата. 

 

          Преференциални цени за настаняване за 3 дни/ 2 нощи (в стаи с 3-4  легла, 

хранене 3 пъти на ден). При желание за друг вид настаняване, условията се 

съгласуват допълнително. Участващите групи сами поемат транспортните разходи 

до Приморско. При желание участниците могат да поканят членове на своите 

семейства при същите условия за настаняване.  

 

 

 

 

 

 



 

Условия за  участие: 
 

Изхранване:  Първа услуга 2 варианта 

1. Вариант. Група, която започне с обяд на 14.09, завършва на 16.09 със 

закуска 

Забележка: Може да се доплати на място един извънреден обяд на 16.09, 

цена 3 лв., за да се използва целия трети ден. 

 

2. Вариант. Група, която започне с вечеря на 14.09 завършва с обяд на 16.09 

 

За удобство и комфорт в столовата е задължително: 

 

1. Спазване на точни часове за хранене. Ръководството на хотела запазва 

право да не допуска до конкретно хранене участници  във фестивала, не спазващи 

графика. 

 

Настаняване: 

1. Специален бонус: Може на 14.09  групите да се настаняват преди 14 ч или 

след 10 ч нататък 

2. Може късно отпътуване на 16.09, освобождаване на стаите не в 12 ч, а в 15 

ч, който желае. 

 

ВАЖНО:  

1. Двойни стаи се предоставят само по възможност и срещу заплащане  

2. След полунощ 24 ч. участниците са длъжни да пазят тишина както е 

отредено във всеки дом или обществено място. 

3. Има възможност за настаняване по хотели в района при други ценови 

условия по запитване и писмено потвърждаване, тогава се заплаща само 

фестивална такса. 

4. Заявки се приемат и потвърждават само писмено. По телефон само се 

правят само уточнения. 

 

Очакваме ви в Приморско, за да представите своите традиции и талант! 

 

С уважение: Пламен Георгиев-Директор/ ПГА 

                                          Тел. 052 609 254, е-mail: pgatour@mail.ru 

 


