ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
ЗАЯВКА
Подготовката за участие започва с регистрацията на колектива онлайн или
офлайн чрез изпращане на попълнената заявка на имейл адрес
muzite_fest@abv.bg. В заявката се попълва пълният състав на делегацията:
изпълнители, ръководители, родители и фенове

Визи
Туристическа агенция "Еспас" съдейства за издаването на безплатни визи на
участници от страни, с които България е подписала съглашение за културен,
спортен и научен обмен: Русия, Украйна, Молдова и Грузия. Ако не сте в това
число, моля свържете се с Организационния комитет за допълнителна
информация. След получаване на заявката за участие организаторите
подготвят всички необходими документи и дават напътствия на пристигащата
делегация за успешното получаване на визи.

ТРАНСПОРТ
Транспортът до мястото на провеждане на фестивалите е за сметка на
участниците. Предлагаме транфери на групата до фестивалните центрове.
Цените на основните трансфери от София, Варна, Бургас (включително
Истанбул) можете да откриете в нашата оферта. Нашите сътрудници ще ви
предоставят информация за основните авио, ж.п и морски линии до България,
както и да ви помогннем в избора на оптимален маршрут за вас.

НАСТАНЯВАНЕ
Основното настаняване на участниците във фестивалите се извършва в малки
частни хотели в близост до плажа и сцената. Количеството на местата в
различните хотели варира от 15 до 90. Настаняването се извършва в стаи с
две, три, четири легла, студиа, апартаменти с климатик и телевизор, в
зависимост от броя на делегацията, наличието на свободни места и датите на
пристигане/заминаване. Името на хотела се съобщава две седмици до
пристигането на групата. Готови сме да отговорим и на вашите по-високи
изисквания за настаняване, като ви предложим и хотели категория 3*,4* и 5*.По
завка се настаняват в Созопол, Китен, Приморско, Слънчев бряг, Несебър.

ХРАНЕНЕ
В пакетната цена за участие във фестивалите е включен пълен пансион:
закуска, обяд и вечеря. Изхранването на групите се извършва в ресторанта на
хотела (при липса на такъв- в съседен ресторант на не повече от 50 м.).
Храната е или на блок маса или на порционно сервиране за по-малките
участници. Менюто включва ястия от българската традиционна кухня. Не е
предвидена безплатна минерална вода, може да бъде поръчана срещу
заплащане.

ЕКСКУРЗИИ
Като дългогодишни организатори на културни мероприятия по Черноморското
крайбрежие, знаем колко важно е предоставянето на комплексен туристически
продукт-освен добре подготвената фестивална част, ние се стремим да
организираме и пълноценен отдих за нашите клиенти. Главната ни цел е
създаването на незабравимо за младите участници преживяване- съчетание на
интересна концертна програма и весели плажни приключения. Предлагаме на
Вашето внимание редица екскурзии, които бихте могли да посетите в
свободното си време. Освен тях сме на разположение да удовлетворим и други
ваши желани дестинации

СНИМКА

