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Íà 24 àâãóñò 2014 ã. Êóðîðòåí êîìïëåêñ
“Àëáåíà” íàâúðøè 45 ãîäèíè

На поляната пред откритата сцена до хотел “Добруджа” над 10 000 души присъстваха на тържеството,
по случай 45-годишнината на курортния комплекс “Албена”, което продължи повече от 2 часа с
участници: Младежки духов оркестър от гр. Ловеч, модерен балет от Санкт Петербург, участници в
международния детски фестивал “Трикси”, българските естрадни изпълнители: Маргарита Хранова,
Веселин Маринов и “Queen Tribute”                                                                         Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ

Младежки мажоретен състав от гр. Ловеч изпълниха с тържественост
вдъхновени танци, подчертаващи юбилейната годишнина на “Албена”.
Прекрасните водещи на български и английски език Михаил Дюзев и Иво
Райчев превърнаха празника в незабравимо изживяване Фото: Г. ЙОВЧЕВ

Обичаната естрадна прима Маргарита Хранова изпя в началото на
концерта емблематичната популярна песен “Нека да остане, нека остане
твоята Албена в мен, моята Албена в теб, нашата Албена в нас!”           БТ

Модерният балет от Санкт Петербург - носители на Гран При на Детския фестивал “Трикси” /Албена,
Добрич, Балчик/ изпълниха с вълнение няколко танца, които посветиха на гостоприемния курорт.

Сладкарите Румен Сребков, Ивелина Цветкова, Антония Драгнева, Веселина Димова и Тодор Тодоров
разрязаха 5 торти (с различна тематика), всяка с размери 2/2.20 м. и тегло 140 кг., изработени за 48 часа.
Използвани са: 3300 яйца, 140 кг захар, 110 кг. брашно, 250 кг. крем, 75 кг. паста “Дама”. На коктейлните
маси имаше 1300 кг. ябълки, 1100 кг. круши, 600 литри бира, 700 литра натурален ябълков сок,
произведен в “Албена”, 1981 бутилки шапанско.                                                   Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Естрадният певец Веселин Маринов е изнесъл най-много концерти в
“Албена” и на тържествения спектакъл изпя очакваните хитове, честитки
за рождения ден на курорта.                                               Фото: Георги ЙОВЧЕВ

На фона на музиката на “Queen Tribute” - “We are the champions” и “The
show must go on” куклите - талисмани на “Албена” - Доди, Алби и Ири, които
водиха шествието от х-л “Калиакра” по плажната алея край лунапарка на Базара,
по търговската улица до х-л “Добруджа”, откриха заря с най-красивите
фойерверки за най-посещавания курорт на Северното Черноморие




