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Огненият 
ДунаВ 

Dunarii De Foc 

Голямото лятно събитие на Дунава 

Mare eveniment de vara

04.08.2012

ТуТраКан (БълГарИя) / Олтеница (румъния)

TUTRaKan (BULGaRIa) / Oltenita (ROManIa)

www.tutrakan-tourism.eu     www.tutrakan-tourism.eu

Тутракан

град на реката

1784 Sofia, 7th km, 
11 Magnaurska shkola, Hightechpark, 3rd fl.

Phone: +359 (2) 8090 277 ; email: office@technologycenter.bg
www.technologycenter.bg



Тутракан (България)  и 
Олтеница (Румъния) са 
домакини на първия голям 
фестивал по Долния Дунав 
под  мотото:

Огненият  
ДунаВ
Светещи кораби, 
илюминации, плуващи 
огнени фигури, балони с 
горещ въздух и огромни 
фойерверки  ще озарят 
реката в светлина. 

В събота, 4 август 2012, 
от 11,00 часа започва 
целодневната музикална 
и спортна програма на 
сцените по двата бряга 
на реката.

Организатори са 
Общинско сдружение 
по туризъм – Тутракан, 
читалищата и 
културните институции, 
общините и 
многобройните сдружения 
от двата града.

Международна 
Дунавска седмица  
 

Тутракан от 28 юли 
до 5 август 2012

От 28 юли (събота) 
до 5 август (неделя) в 
Тутракан ежедневно 
ще се провеждат 
мероприятия с 
участието на партньори 
от съседните дунавски 
страни.

www.tutrakan-tourism.eu

Tutrakan (Bulgaria) si Oltenita 
(Romania), va gazdui primul 
festival major al Dunarii de 
Jos sub moto:

Dunarii De 
Foc
Vapoare stralucitori, 
Iluminare, plutitoare forme de 
foc, baloane cu aer cald si 
focuri de artificii ...
va ilumina Dunarii, in lumina.

Sambata 04/08/2012, de la 
ora 11.00, incepe programul 
de muzica si sport care are 
loc toata ziua pe scenele de 
pe ambele maluri ale raului.

Organizatorii sunt asociatia 
Municipala de Turism - 
Tutrakan, centre comunitare 
si institutii culturale, 
municipalitati si numeroase 
asociatii ale celor doua 
orase.

Saptamana 
Internationala Dunari
 

Tutrakan de la 28 iulie 
– 5 august  2012

Din 28 iulie (sambata) la 
05 august (duminica), in 
activitati in fie care zi la 
Tutrakan va parcticipa 
parteneril din tarile vecine 
Dunarii.


