Готино е да си ретро! В дните от 2 до 4 юли ще върнем времето назад и ще си
припомним онези любими моменти, мелодии, облекла и автомобили, които
сякаш до вчера бяха на мода! И беше готино!
Спортни събития:
2-4 юли /петък - неделя/
13:00 часа
Северен плаж
Saxa Beach Jet Ski CUP

3-4 юли /събота-неделя/
Игрища на Плувен комплекс "Парк Арена ОЗК"
Традиционен женски футболен турнир
3 - 10 юли /събота-събота/
кв.Крайморие
Международна киноложка изложба
4 юли /неделя/
16:30 часа
пл. "Атанас Сиреков", пред сграда на Община Бургас
Финиширане на състезатели от предпоследен етап от 68-та международна
колоездачна обиколка

page 1 / 6

на България - от Сливен до Бургас. Официалната церемония по
награждаването
ще започне в 17:30 часа

Културна програма:
2 - 3 юли /петък - събота/
8:00 часа
Летен театър Бургас, Приморски парк
Международен танцов фестивал "Зората на танца"
Танцовите стилове са:
-Балет, Български народни танци - дивертисменти
-Български народни танци - сюжетни и тематични
-Танци на народите, Contemporary modern
-Lyrical, Джаз, Акробатичен танц, Open
-Латино танц, Commercial dance МТV, Танцови мажоретки
-Парадни мажоретки, Музикален театър, Urban
-Бални танци, Продукции
Билети в деня на събитието, от 8:00 часа, на каса Летен театър

2 - 4 юли /петък - неделя/
10:00 часа
Експо център "Флора"
Арт фестивал "Сезони"

от 16:00 часа на 2 юли
Парк "Минерални бани"
Ретро уикенд в Metalhead Brewery

2 юли /петък/
19:00 часа
Сцена "БулевАрт", бул."Богориди"
Музикални изпълнения на сцената със Станислава Алексиева, Милен Влаев и
Майк Рам
22:00 часа
HashtagPAVILION
Mila Robert live
Вход: с билети
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22:00 часа
Barabar Burgas
ТАРАЛЕЩА /албум промо
Вход: свободен
22:30 часа
Beach Bar Caribe Burgas
House Party - Dj Lite
За резервации: 089 784 1133
23:00 часа
Fabric Club Burgas
Участие на Ицо Хазарта
За резервации: 088 790 9019

3 юли /събота/
10:00 - 13:00 часа
алея пред ЕЦ "Флора"
XIV Парад за класически автомобили и мотоциклети - Бургас 2021

11:00 - 12:00 часа
ЕЦ „Флора“, Приморски парк
Дефиле на ретро костюми

10:30 часа - 14:30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6, зала 2, ет. 1
Художествено ателие с ръководител Добрин Вътев
Телефон за контакт: 088 788 2890

18:00 часа
ЕЦ „Флора“, Приморски парк
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“
"Куцото петле"
Билети: на място
20:00 часа
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Остров Света Анастасия
Концерт на ГЕОМАРЧАЛО

23:00 часа
Fabric Club Burgas
90s KIDS PARTY
За резервации: 088 790 9019

4 юли /неделя/
10:00 - 12:00 часа
КЦ "Морско казино"
Европейска купа „Черно море” по корабомоделен спорт Клас „С”
Вход: свободен
21:00 часа
Летен театър Бургас, Приморски парк
„Операцията“
Участват: Мариан Бачев, Орлин Горанов,Тони Минасян, Рада Кайрякова
Билети в мрежата на Евентим, на каса Опера - тел.:0884/025918
В деня на събитието, от 18:00 часа и на каса Летен театър

ИЗЛОЖБИ
Галерия Пролет, ул. „Лермонтов“ № 32
Изложба - живопис, стъкло, пластика на Галина Шехирян
Вход: свободен, за контакт: 0887 79 04 87

Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №
41 Изложбена зала, ет. 4
Изложба „Израелските открития, променили света”
Вход: свободен

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
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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

Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“, ул. „Митрополит Симеон“
№ 24
Изложба "75 години БХГ- нови постъпления"

Арт галерия "Неси", ул. „Хан Крум“ № 3
Изложба живопис на фамилия Фотеви
Вход: свободен

Алея пред КЦ „Морско Казино”
Изложба „Бриз в житата“

Къща-музей „Петя Дубарова“, ул."Гладстон" № 68

Културен дом НХК, пл. „Тройката“ № 1
- Изложба на полицейски и пожарникарски шапки от Международна
полицейска асоциация - регион Бургас към Международна полицейска
асоциация секция България
Вход: свободен
- Изложба „Избухване: Епидемии в един свързан свят“ (Outbreak Epidemics in a
Connected World) на Националния природонаучен музей при Института
Смитсониън в САЩ.
Вход: свободен

Регионален исторически музей - Бургас
-Археологическа експозиция, ул. „Алеко Богориди“ № 21

page 5 / 6

-Етнографска експозиция, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ №
12-14
-Историческа експозиция, ул. „Лермонтов“ № 31
-Природонаучна експозиция, ул. „Фотинов“ № 30
В дните от 2 до 4 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 се включите в "Ретро уикенд" в Музея.
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 Burgas Plaza Mall;
Да се сдобиете с готина моряшка тениска или блуза с красива шевица от
Веникс.

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!
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