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10 юли /петък/
От 10:00 до 18:00 часа
Щанд на ДПП „Странджа“
Приморски парк, алеи около фонтана до КЦ „Морско казино“
От 10:00 до 18:00 часа
Запознайте се с Природния парк чрез неговите дървесни видове, клонки от най-често срещаните
дървесни видове
Приморски парк, алеи около фонтана до КЦ „Морско казино“
От 10:00 до 18:00 часа
Изложба детски рисунки „Природата през моите очи“
Приморски парк, алеи около фонтана до КЦ „Морско казино“
От 10:00 до 20:00 часа
Юлски базар за ръчно творчество
Експозиционен център „Флора“
от 10:00 до 19:00 часа
„Природата, традициите, обичаите и културното наследство на Странджа“
Археологическата експозиция, бул. „Богориди“ 21
от 10:00 до 19:00 часа
„Игрите в огъня“ – изложба посветена на нестинарството
Етнографската експозиция, ул. „Славянска“ 69
11:00 часа
Презентация: „Прилепите - непознати и загадъчни същества“
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, ет. 1
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11:30 часа
Откриване на изложба „Любов към труда, любов към истината, любов към народа”, посветена на 135
години от рождението на проф. д-р Асен Златаров
РБ „Пейо К. Яворов”, ул. „Булаир” № 10 в отдел „Изкуство”
16:30 часа
НЧ „Изгрев 1909“ организира в Парк Изгрев
„Мисия лято.Петък, късен следобед“ – летни забавления и щури приключения
От 17:00 до 18:00 часа
Игри с деца на тема: Ние сме прилепи и се движим и държим като тях
Приморски парк, алеи около фонтана до КЦ „Морско казино“
17:30 часа
„Солени ветрове“
XII Летни празници на изпятата поезия – 2020
Открита сцена „Охлюва“
18:00 часа
РАКЛАТА НА БАБА – ЖИВИ ТРАДИЦИИ
Детски кът за уроци по танци и работилница
Пред храм СВ. ИВАН РИЛСКИ
Организатор: „Народно читалище ПРОБУДА – 1880 г. Бургас”
19:30 часа
Фолклорен концерт на Детски фолклорен танцов ансамбъл "Радост" и Фолклорен танцов ансамбъл
"Никола Гинов" при Младежки Културен Център – Бургас
Приморски парк, пред Летен театър
20:00 часа
„Лъжата“
Режисьор е Борислав Чакринов, участват: Асен Блатечки, Койна Русева, Стефан Иванов и Милена
Маркова – Маца
Остров Света Анастасия
20:00 часа
Прожекция на филма „Песен за човека“
Автори: Гордан Коев и Петър Дойчев
КЦ „Морско казино“
20:30 часа
Представя пълнометражния анимационен филм на Уолт Дисни "Пинокио" (1940)
Регионална библиотека „Пейо К. Яворов”, ул. „Богориди“ 21
21:00 часа
Танцова гала
Летен театър Бургас
11 юли /събота/
09:00 часа
Полудневна екскурзия до БУРГАС и АКВЕ КАЛИДЕ с лицензиран екскурзовод на български език. "Динита турс"
площад „Тройката“
09.00 часа
Пешеходен тур на Бургас с лицензиран екскурзовод на Динита турс - „Погледни Бургас и морето“
площад „Тройката“
От 10:00 до 20:00 часа
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Юлски базар за ръчно творчество
Експозиционен център „Флора“
от 10:00 до 19:00 часа
„Природата, традициите, обичаите и културното наследство на Странджа“
Археологическата експозиция, бул. „Богориди“ 21
11:00 часа
Представяне на археологическото богатство на Странджа
Археологическа експозиция на бул. „Богориди“ 21
от 10:00 до 19:00 часа
„Игрите в огъня“ – изложба посветена на нестинарството
Етнографската експозиция, ул. „Славянска“ 69
11:00 часа
Прожекция на филма „Нестинари“, киностудия „Бояна“ 1965 г.
Етнографска експозиция на ул. „Славянска“ 69
14.00 часа
Пешеходен тур на Бургас с лицензиран екскурзовод на Динита турс - „Погледни Бургас и морето“
площад „Тройката“
17:30 часа
„Солени ветрове“
XII Летни празници на изпятата поезия – 2020
Открита сцена „Охлюва“
18:30 часа
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“„Трите прасенца”
Експозиционен център „Флора“
20:00 часа
Концерт-спектакъл „Заедно 2020“
ПФА „Странджа“ Бургас и ФА „Тракия“ Пловдив
Летен театър – Бургас
12 юли /неделя/
09.00 часа
Пешеходен тур на Бургас с лицензиран екскурзовод на Динита турс - „Погледни Бургас и морето“
площад „Тройката“
От 10:00 до 20:00 часа
Юлски базар за ръчно творчество
Експозиционен център „Флора“
от 10:00 до 19:00 часа
„Природата, традициите, обичаите и културното наследство на Странджа“
Археологическата експозиция, бул. „Богориди“ 21
11:00 часа
Представяне на археологическото богатство на Странджа
Археологическа експозиция на бул. „Богориди“ 21
от 10:00 до 19:00 часа
„Игрите в огъня“ – изложба посветена на нестинарството
Етнографската експозиция, ул. „Славянска“ 69
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11:00 часа
Прожекция на филма „Нестинари“, киностудия „Бояна“ 1965 г.
Етнографска експозиция на ул. „Славянска“ 69
12:00 часа
Състезание по планинско колоездене Дърт Джъмп
„Шилото“, ж.к. „Меден рудник“
14.00 часа
Пешеходен тур на Бургас с лицензиран екскурзовод на Динита турс - „Погледни Бургас и морето“
площад „Тройката“
18:30 часа
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“
„Червената шапчица”
Експозиционен център „Флора“
✔ По-яката странджанка в Бургас от The BURGS / Дъ БУРГС - СТРАНДЖАНКА ГУРМЕ
✔ Разгледай Зоопарк Бургас / ZOO Burgas на разходка с рисувана странджанска каручка за четири
човека.
✔ Ресторант "Ретро", х-л Чиплаков предлагат на своите гости да се насладят на ретро кухнята и пакетна
оферта, която включва нощувка в двойна стая с вечеря по автентична Странджанска рецепта - яхния от
нахут с пресен босилек или боб с пшеничен булгур, а за закуска - Странджански лангиди (тестена
пържена закуска във форма, наподобяваща бухти) на обща цена от 70 лв.
✔ Хотел "Аква" - Бургас Hotel AQUA Burgas с промо цена 100 лв на вечер за двойна стая със закуска и
ползване на всички услуги от Спортен център Аква.
✔ Хотел "Сити" City Hotel при резервация на две и повече нощувки 10% отстъпка и допълнително 15% в
ресторанта с безплатна напитка
✔ Хотел "Булаир" при резервация на минимум две нощувки предоставят 10% отстъпка от цената.
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