Обичаш сладолед? Чудесно!
На клечка, във фунийка, в гофрета, със заливка, плодове или весели шарени пръчици... Вариантите и
комбинациите ще са много! Грабвай твоето любимо ледено изкушение и си го хапни, докато гледаш
морето, докато се разхождаш или държиш за ръка любимия човек! Да ви е сладко!
Културна програма:
22 - 25 юли /четвъртък - неделя/
Културен дом НХК
"София филм фест на брега"
22 юли /четвъртък/
18:00 часа
ЕЦ „Флора“, Приморски парк
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“
„Любопитното слонче“
Билети: на място
18:00 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6, Арт градина
“Wine Gogh” Ателие за рисуване и вино
За записване: 0889/ 444819 и 0888/282773
20:30 часа
Летен театър Бургас, Приморски парк
Бургаски музикални празници "Емил Чакъров" 2021:
"Целуни ме, Кейт!"-мюзикъл
Билети на каса Опера, тел.: 0884/025918
В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър
23 юли /петък/
20:00 часа
Остров Света Анастасия
Концерт на група "Диана експрес"
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https://bit.ly/3gFRx2j
21:00 часа
Летен театър Бургас, Приморски парк
Веселин Маринов - лятно турне "Предпоследна глътка лято"
Билети на касата на Драматичен театър и ticketportal.bg
В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър
24 юли /събота/
20:30 часа
ЕЦ "Флора", Приморски парк
Купон на Флората'21:
Любими руски романси
Със специалното участие на Йордан КОВАЧЕВ - концертмайстор на Държавна опера - Бургас
21:00 часа
Летен театър Бургас, Приморски парк
Концерт - спектакъл на Ансамбъл "Българе"
Билети на касата на „ Часовника” - тел.: 0894/898098
В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър
25 юли /неделя/
20:30 часа
Летен театър Бургас, Приморски парк
Бургаски музикални празници "Емил Чакъров" 2021:
"Пахита"-премиера
Балет от Лудвиг Минкус
Билети на каса Опера, тел.: 0884/025918,
В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър

ИЗЛОЖБИ
РИМ - Бургас
Археологическа експозиция, ул. „Алеко Богориди“ № 21
Изложба “Среброто на траките”
Вход: с билети
Работно време:
Понеделник - неделя, от 10:00 часа до 19:00 часа
РИМ - Бургас
Исторически музей, ул. „Лермонтов“ № 31
Изложба "Строителните занаяти на Стара планина"
Вход: с билети
Работно време:
Понеделник - неделя, от 10:00 часа до 19:00 часа
Културен дом НХК, пл. „Тройката“ № 1, фоайе ет. 2
Изложба на полицейски и пожарникарски шапки от Международна полицейска асоциация - регион
Бургас към Международна полицейска асоциация секция България
Вход: свободен
Алея пред КЦ „Морско Казино”
Изложба „Бриз в житата“
Къща-музей „Петя Дубарова“, ул."Гладстон" № 68
Работно време:
Понеделник - петък, от 9:00 часа до 17:00 часа, за контакт: 056/81 41 10
Регионален исторически музей - Бургас
-Археологическа експозиция, ул. „Алеко Богориди“ № 21
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-Етнографска експозиция, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 12-14
-Историческа експозиция, ул. „Лермонтов“ № 31
-Природонаучна експозиция, ул. „Фотинов“ № 30
Работно време:
Понеделник - неделя, от 10:00 часа до 19:00 часа
В дните от 22 до 25 юли не пропускайте и:
Да посетите Остров Света Анастасия - единственият обитаем остров в Черно море. За повече
информация и резервации: 0882 004 124;
Да се насладите на 3D mapping прожекцията в ТК „Акве калиде“. Заслужава си!;
Да пилотирате виртуално самолет в Авиомузей Бургас;
Да посетите ЗОО парк Бургас;
Да се потопите в света на забавната наука в ПланетУм;
Да се порадвате на красотите в Каза Декор, разположен в Plaza Mall.
Да отседнете в:
-Хотел „Аква” на специална цена от 120 лв/вечер за двама-в луксозна стая със спалня или две отделни
легла, включена закуска и вечеря, посещение на СПА център и безплатен паркинг!
-Хотел "Луксор" и се възползвате от 10% отстъпка от цените за настаняване в този период;
-Хотел "Булаир" и се възползвате от 10% отстъпка от цените за настаняване в този период + още много
изненади;
-Хотел "България" и се насладите на уют и релакс в сърцето на града, на изключително атрактивни
пакетни цени! https://bit.ly/3vDEOTd
/програмата ще бъде допълвана/
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