След броени дни, на 15 август, Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“ ще отбележи своя
празник за поредна година. Въпреки, че светицата-патрон на Острова се почита на 22 декември,
празникът на единственото обитаемо късче земя по българското Черноморие се чества на Успение на
Пресвета Богородица - 15 август.
Ще ви очакваме, за да запалим за здраве свещичка в храма, да се посмеем, да се хванем на голямото
островно хоро, да погледнем към морската шир от фара и да изживеем невероятни музикални емоции!

ПРОГРАМА
13 август - петък
10:30 - 19:00 ч. Празничен базар на изкуствата - художествени и ръчно изработени произведения
11:00 - 18:30 ч. Достъп на посетители до фара

Кораб „Анастасия“ ще отплава за Острова от „Магазия 1“ в 10:00; 11:30; 13:30; 15:00 и 17:00 часа.

14 август - събота
10:30 - 19:00 ч. Празничен базар на изкуствата - художествени и ръчно изработени произведения.
14:00 - 20:00 ч. SOLAR Island 2021
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Билети:
https://epaygo.bg/2820484661
https://ticketstation.bg/solar-summer-festival

15 август - неделя
Празничен водосвет в островния храм „Успение на Пресвета Богородица“
10:30 - 19:00 ч. Празничен базар на изкуствата - художествени и ръчно изработени произведения.
11:00 - 18:30 ч. - Достъп на посетители до фара
11:30 ч. Празнично островно хоро с участието на ПФА „Странджа“
21:00 ч. „ВИВА МАРИЯ!“ - концерт на Държавна Опера-Бургас. В програмата ще звучат италиански и
испански канцонети. Билети: на каса на Държавна Опера-Бургас.

Кораб „Анастасия“ ще отплава за Острова от „Магазия 1“ в 10:00; 11:30; 13:30; 15:00; 17:00 часа, а за
концерта - и в 20:00 часа.

Празничният базар представя:

Уникални колиета и бижута с шевици от „Чери Арт”;
Натурални сапуни от “Красива“, гр.Сливен;
Изящните изделия на Галерия “Усмихнати Осмици”;
Дрехи и сувенири с традиционни български шевици - красотите на „Шевица 21“;
Сувенири и керамични саксии - от ЕТ “Циталда-72”;
Красива дърворезба и старинни оръжия - представя Иво Пенев;
Фигурални свещи от восък и ароматен домашен мед - от Любомир Богданов;
Минерали, естествени камъни и вкаменелости и бижута с минерали - от Туристически комплекс „Акве
Калиде“;
Традиционни бургаски сувенири - от „Морски знаци“
Аксесоари и сувенири - от „ЕМ-ДИ” ООД ;
Бижута с полускъпоценни камъни и синци - от „VRG Creations”;
Кожарски занаятчийски изделия и антична керамика - от Димитър и Анна Спасови;
Антична телена бижутерия и ръчни сапуни - от Димитър Бекяров;
Ръчно изработени бижута от смола - от „Българа лайф“ ЕООД;
Ръчно рисувани чаши, принтове и постери, картини, ръчно рисувани дрехи - от Роси Чобанова и GaryEli;
Диетични храни - банички, кексове, от сръчните ръце на Тони Видева.

сн.Svetlin Marinov
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