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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствo ремонт проектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки и слънчеви очила на атрактивни 
цени. Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  специалист - оф-
талмолог. Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.        

Тел: 0878 568 257

Посетете Оптиката в град Балчик
 (до кафе “Акроза”)

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите 
самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Web страница: www.nbu.bg  –Учебни програми – Електронен каталог 
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   052 607 946 – база Варна

 Бургаската опера на 24 ноември 2016 г. подари на зрителите от Балчик Щраусовата оперета „Една нощ във Венеция“. Четете за пред- Бургаската опера на 24 ноември 2016 г. подари на зрителите от Балчик Щраусовата оперета „Една нощ във Венеция“. Четете за пред-
ставлението в Балчик на стр.4.                                                                                                                                                     Фото: Георги ЙОВЧЕВ ставлението в Балчик на стр.4.                                                                                                                                                     Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

На На 3 декември 2016 г. от 12.00 ч3 декември 2016 г. от 12.00 ч. в ресторант. в ресторант „ЛОТОС” „ЛОТОС” Балчик, по традиция  Балчик, по традиция 
КЛУБЪТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ „ХИНАП”КЛУБЪТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ „ХИНАП”,,

с председател Димка Малева, ще отбележи тържествено Международния ден с председател Димка Малева, ще отбележи тържествено Международния ден 
на хората с увреждания – 3 декември.на хората с увреждания – 3 декември.

 Поканени са всички членове на клуб „Хинап”. Поканени са всички членове на клуб „Хинап”.
От ръководствотоОт ръководството

ДКИ “КЦ “Двореца” продължава 
проекта “Открита сцена” 

и през 2017 г.
Проектът „Откри-
та сцена“, на който 
тази година бе даде-
но успешно начало 
в партньорство на 
държавния културен 
институт „Двореца” 
в Балчик  и Варнен-
ската опера, ще про-
дължи и през следва-
щата година, съобщи 
директорът на кул-
турния център Жени 
Михайлова.
В културния кален-
дар са заложени три 
спектакъла, на кои-
то почитателите на 
класическата музи-

ка, ще могат да се 
насладят на брега на 
морето.
Началото на проекта 
беше поставен тази 
година с мюзикъла 
“Йосиф и фантас-
тичната му пъстра 
дреха” на Андрю 
Лойд Уебър и балет-
ния спектакъл “Дон 
Кихот”. Те се радва-
ха на изключителен 
интерес от страна на 
публиката.
Първото заглавие в 
календара за следва-
щата година е мюзи-
кълът „Котките“ на 

Андрю Лойд Уебър.
Пред публиката 
в Балчик ще бъде 
представен балетът 
“Лебедово езеро” 
на Чайковски. Ще 
участват и гостува-
щи балетисти от Бол-
шой театър и от ба-
лета в Краснодарск. 
Проектът „Открита 
сцена“ включва и 
сборен спектакъл с 
арии от най-извест-
ните опери,който 
също ще бъде пред-
ставен от Държавна 
опера – Варна. 
                           /Б. Т./


