Най-ценно ни е времето за споделени мигове! Да се разходиш по Моста или бос по пясъка, да се отправиш на вълнуващо морско приключение, да отпиеш глътка вино, слушайки вълните или да прошепнеш „Обичам те“,
докато наблюдаваш залеза с любимия човек. Бургас и романтичните мигове вървят ръка за ръка!
Изживейте ги!
Ето и специалните предложения:
Отдайте се на романтично вечерно пътуване с кораб и посрещнете залеза на остров Света Анастасия. Включете се в Романтичен фототур! https://bit.ly/3cdAkf5;
Открийте най-романтичните птици в Зоо парк Бургас и защо ги наричат вечно влюбени, а след което се снимай с тях;
Купете си сувенир със специална романтична нотка от Морски знаци;
Потопете се в романтична музикална атмосфера с хитовете на Радио "Гласът на Бургас" 98,3 FM;
Поглезете сетивата с вкусните изкушения на The Maze; https://bit.ly/2Rjt4XU
Подарете си романтика в сърцето на Бургас със специалните пакети на хотел "България"; https://bit.ly/3c2VEEk
Направете си романтична снимка в специалната рамка на терасата в ПланетУм.
Насладете се на запомнящи и вълнуващи емоции и в:
-Хотел „Аква” - Хотелът предлага 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" ви кани да се възползвате от 10% отстъпка от цените за настаняване в този период;
-Хотел "Булаир" ви очаква с предложение от 10% отстъпка от цените за настаняване в този период + още много изненади!
Спортни събития:
11 - 12 юни /петък - събота/
кв. Сарафово, турнирни кортове на плажа до Diddi Beach
“Ден на отворените кортове” за деца от I до IV клас от училище “Христо Ботев”, кв. Сарафово
11-12 юни /петък-събота/
Плувен басейн „Меден Рудник“
Спортна зала „Никола Станчев“
Традиционен турнир по вдигане на тежести, бадминтон и плуване за хора с увреждания
Начало:
11.06.- 08:00 часа
11.06.- 12:00 часа
12.06. - 08:00 часа
12-13 юни /събота - неделя/
Откриване на 12 юни -13:00 часа
Северен плаж - пред сърф клуб
Регата по уиндсърф „Флора 2021“ в клас „Фънборд“
12-13 юни /събота - неделя/
09:00 часа
Тенис кортове Парк „Езеро“
Традиционен държавен турнир за деца до 11 и 12 год.( Kinder) от календара на БФ Тенис
12-13 юни /събота - неделя/
12:00 часа
Плувен комплекс „Флора“
Състезание по подводни спортове
„Златен Делфин“
13 юни /неделя/
10:00 часа
Спортна зала „Младост“
10-ти Международен турнир по
Карате за купа „Черно море“
15:00 часа
Байк парк в Морска градина
Кръг от Държавния шампионат по планинско колоездене „Дърт Джъмп“
16:00 часа
Пред паметник "Альоша"
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Игра на С.К.Е.Й.Т“ и най-добър трик на ръб
Водещ: Иво HAPPY
За наградите ще могат да се борят всички скейтъри до 18 г., а надпреварата на ръба е отворена за всички.
Културна програма:
11 юни /петък/
10:00 часа - 16:00 часа
КЦ „Морско Казино”, Приморски парк
Зала „Петя Дубарова“, ет. 1
Национален конкурс „Аз имам дарба”
Вход: свободен

10:30 часа
SAXA BEACH & Food Court
Официално откриване

17:00 часа
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41
Конферентна зала, ет. 3
Романтични филми в Библиотеката:
Петъчно кино в Библиотеката
„Джентълмените предпочитат блондинки“ /1953 г./, 91 мин.
Вход: свободен

17:30 часа
Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк
Награждаване в Национален конкурс „Аз имам дарба”

17:30 часа
КЦ „Морско Казино”, Приморски парк
Зала „Георги Баев“, ет. 0
Представяне на том VII от „Известия на бургаския музей" - сборник с начучни изследвания на културното наследство на Бургас и региона
Вход: свободен

19:00 часа
Остров „Св. Анастасия“
Романтика на острова - фототур - Извънреден курс на кораб „Анастасия“
https://bit.ly/3cdAkf5

19:00 часа
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41
Конферентна зала, ет. 3
Петъчно кино в Библиотеката
„Аз, пея под дъжда“ (Singin'intheRain) /1952 г./ - мюзикъл, 102 мин
Вход: свободен

20:00 часа
ЕЦ „Флора“, Приморски парк
„Обединени в музиката“
Музикален спектакъл с любими руски песни
Трио "Ы"
Билети на каса Часовника, 089 489 8098

20:30 часа
Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк
Филмова прожекция: "Деца на Слънцето"
Македония 2014, 90 мин.
Режисьор: Ярослав Шода

21:00 часа
HashtagPAVILION
DJs Weekend with Stenly & Stéphane Love
Вход: свободен

21:00 часа
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Alive Bar
Guitar fields forever - трибют на виртуозни китаристи - с Николай Райков
Вход: свободен

21:00 час
Beach Bar Caribe
Gin & Tonic Experience - Petrovsky

22:00 часа
Bar Neptun
NEPTUN Live Band
За резервации: 087 810 1789

22:00 часа
BARABAR
Милена/Васко Кръпката и Подуене Блус бенд
Вход: свободен

23:00 часа
FABRIC club
Вечер с Атанас Колев и DJ Pokera
За резервации: 088 790 9019

12 юни /събота/
09:00 часа
Културен дом НХК, пл. „Тройката“ № 1
Национален конкурс „SUPER TALENT 2021” / Бургас
Първият по рода си национален конкурс за:
Музика, танц, поезия, изобразително изкуство, йога и хореография със състезателен характер.
За записвания и въпроси: 087 690 9886

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

11:00 часа - 13:00 часа
Пред КЦ „Морско казино”, Приморски парк
„Да рисуваме заедно”

12:00 часа
остров Света Анастасия
Творчески пленер за деца от школите на тема "Островно лято" - 2021 по Културна програма на Община Бургас с деца от НЧ"А. Страшимиров 1980" - кв. Черно Море, НЧ" Пробуда 1929" - с. Равнец и НЧ "Христо Ботев 1937" –
Бургас

14:00 часа - 16:00 часа
Галерия „Георги Баев“,
бул. „Демокрация“ № 6, Зала 1, ет. 0
Арт ателие „ЦвЕтНо” с ръководител Таня Стоянова
Телефон за контакт: 088 944 4819

16:30 часа
Площад "Тройката"
VI Национален фестивал "Хоро край лазурния бряг" Бургас - 2021

17:00 часа
Летен театър
Бургаски музикални празници 2021 представят:
"Пинокио"- опера за деца от Александър Йосифов

17:00 часа
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41
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Конферентна зала, ет. 3
Българско романтично кино:
„Крадецът на праскови“ /1964 г./, 103 мин.

18:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“
„Трите прасенца“
Билети: на място

19:00 часа
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41
Конферентна зала, ет. 3
Българско романтично кино:
„Любимец 13“ /1958 г./, 90 мин.

19:00 часа
Летен театър Бургас, Приморски парк
„Пинокио“ - опера за деца от Александър Йосифов
Билети на каса Опера - 088 402 5918
В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър

19:00 часа
Остров „Св. Анастасия“
Романтика на острова - фототур - Извънреден курс на кораб „Анастасия“
https://bit.ly/3cdAkf5

19:00 часа
Bar Target
Eдна жена каза - стендъп комедия на Здрава Каменова
За резервации: 089 932 1832
Вход: с билети

21:00 часа
HashtagPAVILION
DJs Weekend with Stenly & Stéphane Love
Вход: свободен

21:00 часа
BARABAR
Вечер с диджеите: Yavor Yordanov - RYAZ
Apostol Chakarov - INKARNATION
Ivaylo Naydenov - IVO HAPPY
Ivan Damyanov - YEAHLLOW
Detelin Stefanov - BADDIDO
Вход: свободен

22:00 часа
Клуб "Модерен театър"
The Underground Sound of Burgas June 2021.
Dj's:
Phoenix Movement (Специален Гост)
Double D
Bora Project
Simon Keye
D Massive
За резервации: 089 489 8098
Вход: с билети

22:00 часа
Bar Neptun
NEPTUN Live Band
За резервации:0878 101 789
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23:00 часа
FABRIC club
NEON Party
За резервации: 088 790 9019
Вход: с билети

13 юни /неделя/
16:30 часа
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41
Конферентна зала, ет. 3
Екранизирани литературни произведения:
„Да убиеш присмехулник“ /1962 г./, 12 мин.

18:00 часа
Културен дом НХК, пл. „Тройката“ № 1
Национален конкурс "SUPER TALENT 2021" / Бургас
Първият по рода си национален конкурс за:
Музика, танц, поезия, изобразително изкуство, йога и хореография със състезателен характер.
За записвания и въпроси: 087 690 9886

19:00 часа
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41
Конферентна зала, ет. 3
Екранизирани литературни произведения:
„Отнесени от вихъра“ /1939 г./, 90 мин.

19:30 часа
ЕЦ "Флора"
Вечер с книгите на издателства Scribens, APC и ИК "Знаци"
Петично музикална вечер с представяне на книгите:
Сините часове - Георги Гаврилов (ИК "Знаци")
Човек с бинокъл - Наталия Иванова (АРС)
Падане завинаги - Нинко Кирилов (Scribens)
Янус - Валентин Дишев (Scribens)
И други езици - Ренета Бакалова (АРС)
Триада - Христо Мухтанов (Scribens)
Гробище за слонове - Златина Димитрова (АРС),
с музикалното участие на Карел Маринович и Кирил Коев.

20:30 часа
Летен театър Бургас, Приморски парк
„Извънредно положение“ - театрална постановка
Билети в мрежата на EVENTIM и
на каса Опера - 088 402 5918
В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър

ИЗЛОЖБИ
11 – 13 юни /петък - неделя/
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41
Изложбена зала, ет. 1 и ет. 4
„Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“
Изложба на преподаватели и студенти от НХА
Вход: свободен

Национална художествена галерия - Филиал Бургас
Пристанищен комплекс, "Магазия" 1, ет. 2, Галерия "Ателие"
Изложба "Акварел" на Любомил Драганов
Вход: свободен

Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“, ул. „Митрополит Симеон“ № 24
IIIетаж - Постоянна експозиция - Странджански икони
Вход: с билети
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Алея пред КЦ „Морско Казино”, Приморски парк
Изложба „Размисли за морето”
авторска изложба на Христо Анестев
Вход: свободен

КЦ „Морско казино“, Приморски парк
Зала „Александър Георгиев – Коджакафалията“, ет. 0
Изложба “Home sweet Home”
Вход: свободен

КЦ „Морско Казино”, Приморски парк
Зала „Георги Баев“, ет. 0
Изложба „Предизвикателства и посоки”
Изложба на македонско и българско съвременно изкуство
Вход: свободен

Културен дом НХК, Горно фоайе
Изложба ''Сълзи от морето'' на Недко Георгиев. Иложба- платна от стъкълца и камъчета, намерeни край морския бряг.
Вход: свободен

Културен дом НХК, Долно фоайе
Изложба на полицейски и пожарникарски шапки от Международна полицейска асоциация -регион Бургас към Международна полицейска асоциация секция България
Вход: свободен

Културен дом НХК, Долно фоайе Изложба ''Цветни приказки'' вплетена във вълнени картини на Светла Чиракова
Вход: свободен

РИМ - Бургас
Археологическа експозиция, ул. „Алеко Богориди“ № 21
Изложба „Среброто на траките”
Вход: с билети

РИМ - Бургас
Исторически музей, ул. „Лермонтов“ № 31
Изложба „Строителните занаяти на Стара планина“
Съвместната изложба на сдружение „Мещра" и РЕМО „Етър“
Вход: с билети

Галерия „Пролет”, ул. „Лермонтов“ № 32
Изложба - живопис, стъкло, пластика на Галина Шехирян
куратор на изложбата проф. Аксиния Джурова
Вход: свободен

Арт галерия „Неси”, ул. „Хан Крум“ № 3
Изложба живопис Кръстьо Тодоров
Вход: свободен

Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Зала 2, ет. 1
Изложба графики на Георги Баев
Вход: свободен

ЕЦ „Флора“, Приморски парк
„Вярата и морето в нас“ - изложба на Тошко и Галина Вачеви
Вход: свободен

Къща-музей „Петя Дубарова“, ул."Гладстон" № 68
Вход: с билети

Регионален исторически музей - Бургас:
-Археологическа експозиция, ул. „Алеко Богориди“ № 21;
-Етнографска експозиция, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 12-14;
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-Историческа експозиция, ул. „Лермонтов“ № 31;
-Природонаучна експозиция, ул. „Фотинов“ № 30.

В дните от 11 до 13 юни не пропускайте и:
Да
Да
Да
Да
Да

се насладите на 3D mapping прожекцията в ТК „Акве калиде“. Заслужава си!;
пилотирате виртуално самолет в Авиомузей Бургас;
посетите ЗОО парк Бургас;
се потопите в света на забавната наука в ПланетУм;
се порадвате на красотите в Каза Декор, разположен в Plaza Mall.
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