Бургас обича спорта- включете се в тематичния уикенд,
посветен на спортните активности
Четвъртък, 24 Септември 2020

Ако почивката за вас е свързана с движение, ако спортът заема важна част от ежедневието ви - то
тогава имаме нещо специално за вас.
Очаквайте един уикенд в Бургас, изпълнен с много динамика и спортни емоции. В няколко точки на
Морската градина в Бургас ще се организират интересни демонстрации на различни местни клубове.
Заповядайте да ги подкрепим и да се раздвижим заедно!
Спортът е здраве, а Бургас обича спорта!
Използвайте за ориентация интерактивната карта с всички включени точки и събития за уикенда в
Бургас - http://u.osmfr.org/m/472439/.
В програмата са включени най-разнообразни спортни активности като плуване, водна топка, зумба,
пилатес, карате, художествена гимнастика, модерен балет, футбол, спортни танци, колоездене,
акробатика, кудо, текбол, фехтовка и др.

СПОРТЕН УИКЕНД 25-27 СЕПТЕМВРИ
ПРОГРАМА
СПОРТНИ СЪБИТИЯ

26 септември /събота/
ЗОНА: ЕКСПО ЦЕНТЪР "ФЛОРА"

10:00 часа
Тренировка по пилатес - Студио "София", Спортен център - Бургас
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10:30 часа
Велотур - Колоездачен клуб "Черноморец" - Бургас
Маршрут: Експоцентър "Флора", алеята зад Пантеон край "Барабар" до Културен център "Морско
казино"

11:30 часа
Демонстрация на Клуб по спортна акробатика "Бургас"

12:30 часа
Демонстрация на Спортен клуб "Кудо - Бургас"

13:00 часа
Гимнастика за деца - Студио "София", Спортен център - Бургас

13:30 часа
Демонстрация на Карате клуб "Цанев" - Бургас

ЗОНА: ПЛУВЕН КОМПЛЕКС "ФЛОРА"
11:00 часа
Откриване на златна плоча за световен рекорд на Цанко Цанков - 50600 м непрекъснато 12-часово
плуване в 50-метров басейн
11:30 часа
Открит урок по плуване на Цанко Цанков за деца от ПК "Черноморец", ПК "Бриз", ПК "Метропол", ПК
"Акулите", ПК "Започни да плуваш", КВС "Бургас" и ПК "Нефтохимик".
Представяне на клубовете по водна топка:
КВТ "Черноморец"
СКВТ "Нептун"
КВТ "Арена Бургас"

ЗОНА: ПАНТЕОНА
11:30 часа
Представяне на Спортен клуб по текбол - Бургас

12:00 - 13:00 часа
Демонстрации на деца от футболните академии "Звездичка" и "Нефтохимик 1962"

ЗОНА: ЛЕТЕН ТЕАТЪР
10:00 часа
Открита тренировка - Клуб "Зумба ФИТ" - Бургас
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12:30 часа
Художествена гимнастика - Спортен клуб "Олимпия"

13:00 часа
Художествена гимнастика - Спортен клуб "Черноморец"

16:30 часа
Представяне на Спортен клуб "Бушидо Бургас"

17:00 часа
Тренировка по Power Pilates

18:00 часа
Представяне на Спортен карате клуб "Киокушин спирит"

18:30 часа
Демонстрация на Канго Джъмпс

ЗОНА: КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "МОРСКО КАЗИНО"
16:00 часа
Представяне на клуб "Street Jazz Burgas" - модерен балет с елементи на акробатика

18:00 часа
Демонстрация на Фехтовален клуб "Корсар"

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ И ИЗЛОЖЕНИЯ
23 септември /сряда/ - 27 септември /неделя/
от 10:00 до 19:00 часа
Морска гара Бургас
Port Auto Show Burgas 2020 - Автоизложение

25 септември /петък/ - 27 септември /неделя
от 9:00 до 21:00 часа
Парк "Езеро", до Конната база
Фестивал на пясъчните скулптури
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от 10:00 до 20:30 часа
КЦ "Морско казино", зала "Ал. Г. Коджакафалията", ет. 0
Изложба "ЗА - РИБЯВАЩО. Най-красивите екзотични риби на планетата"

от 10:00 до 20:30 часа
КЦ "Морско казино", зала "Христо Фотев", ет. 0
"Snake house"
Изложба на отровни змии

25 септември /петък/
19:00 часа
Държавна опера - Бургас
"ЛАТИНО ПУЛС"
Диригент - СВИЛЕН СИМЕОНОВ

19:30 часа
Летен театър - Бургас
Забраненото шоу на Рачков

20:00 часа
Експозиционен център "Флора"
"Приятно ми е, Ива!"

26 септември /събота/
от 10:00 до 18:00 часа
Експозиционен център "Флора"
Трето издание на специализираното търговско изложение за детски стоки и услуги "Бебе Зона"

16:00 часа
кв. Лозово
Празничен концерт, детско шоу, битова изложба, празнична заря , организирани от Читалище"Тракия"
със съдействието наОБщина Бургас, по случай 100 г. от основаването на Лозово и 90 г. Читалище
"Тракия - 1930" - Лозово
С участието на Оркестър "Жарава" със солисти Александра Димитрова- Сашка, Ирена Станкова и Лазар
Налбантов, танцов клуб "Тракийска дъга" към НЧ"Тракия", ПК "Тракийска огърлица" кв. Лозово и ПК "
Люляк" Бургас.

17:30 часа
Открита сцена "Охлюва"
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - БУРГАС'2020
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18:30 часа
кв.Ветрен
Амфитеатър при ТК "Акве калиде"
концерт на "Трио Quatro"
по случай 5 рожден ден на ТК "Акве калиде"

27 септември /неделя/
от 10:00 до 18:00 часа
Експозиционен център "Флора"
Трето издание на специализираното търговско изложение за детски стоки и услуги - "Бебе Зона"

12:00 часа
Летен театър - Бургас
Купа Бургас 2020
Състезание по спортни танци

Хотел "Аква" - Бургас Hotel AQUA Burgas с промо цена от 75 лв на вечер за двойна стандартна стая и 100
лв на вечер за двойна премиум стая-с включена закуска и СПА пакет в 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.

Хотел "Свети Илия" с промо цена от 60 лв на вечер за двойна стая, с включена закуска, паркинг и
интернет.
Хотел "Авеню" промо цени от 65 лв. за двойна стая "Стандарт" и 80 лв. за двойна стая "Делукс", със
закуска и ползване на фитнес център. Промокод при резервация "ПРОМО УИКЕНД АВЕНЮ".
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