
Дарагія Сябры і Госці Фестывалю, калі ласка праглядзіце інструкцыю па 
пражыванні да непасрэднага браніравання. 
 
Mystic Quarry адвёў пэўную частку кемпінгу спецыяльна для Беларускага 
Фестывалю 2022. Для нашых гасцей будуць даступны розныя віды пражывання ў 
залежнасці ад перавагі і бюджэту.  Калі вы ўжо наведвалі адзін з нашых мінулых 
фестываляў, то хацелі б вам паведаміць што асноўная сцэна перанесена на новае 
месца - бліжэй да намётавага кемпінгу, сафары хатак і тэнтаў. 
 
Mystic Quarry паставіў блок на браніраванне пражывання на кемпінгу з 1 па 3 
красавіка для ўсіх акрамя гасцей нашага фестывалю да 25 лютага 2022 года. 
 
Намётавы кемпінг і сафары хаткі можна браніраваць толькі па тэлефоне з 21 
студзеня па 25 лютага. 
 
Тым не менш, некаторыя віды пражывання як звычайныя домікі і тыпы можна 
браніраваць і анлайн і па тэлефоне ў любы час (галоўнае дайце ведаць што вы 
ўдзельнікі Беларускага фестывалю) 
 
Інструкцыя па браніраванні: 
Праглядзіце опцыі па пражыванні непасрэдна на сайце 
кэмпінгу https://www.mysticquarry.com/ 

• Патэлефануйце ў Mystic Quarry па нумары 830-964-3330 каб купіць пас 
для кемпіга (у сямейную або шумную зоны) або ў сафары домікі і тэнты ў 
секцыі кемпінга адзначанай на карце 

▪ Выкарыстоўвайце код “BelFest2022” ці проста згадайце 
Беларускі фестываль падчас рэзервацыі. 

 
• Для домікаў, рэзервацыю можна рабіць як па тэлефоне так і анлан.  Калі 

ласка, дадайце код “BelFest2022” у каментарах да анлайн брані. 
 
Рэзервацыя пражывання будзе даступная і пасля 25 лютага, але мы не можам 
гарантаваць вольныя месцы на кемпінзе і ў хатках. 
 
Увага: У адрозненне ад папярэдніх гадоў, для браніравання намётавага кемпінгу 
не трэба браніраваць канкрэтнае кемпінг-месца, а неабходна купіць пас для 
кемпінга на чалавека ў пэўнай кемпінгавай зоне (сямейнай, альбо выдаленай). 
 
Апісанне зон адпачынку і пражыванні: 
 
• Музычны павільён (глядзіце карту) галоўная сцэна фестывалю для абмену 
культурнымі каштоўнасцямі, канцэрта і зносін з сябрамі.  Павільёнам можна 
карыстацца толькі да 23:00. 
• Начны Намётавы кемп-сайт No1 (глядзіце карту) - гэта спецыяльна адведзенае 
месца для вогнішча і песень пад гітару ў вячэрні і начны час, наводдаль ад іншых 
гасцей фестывалю і кемпінгу каб не парушаць цішыню. 

https://www.mysticquarry.com/


• Сафары домікі (G8 і G6) даступныя для броні;  месцяць 4 чалавекі.  Дадатковыя 
намёты могуць быць пабітыя за сафары-хаткамі калі будзе нядосыць кемпінг-
месцаў. 
• Сафары тэнты (G9, G10, G11) даступныя для броні;  месцяць 2-3 
чалавекі.  Дадатковыя намёты не маюцца на ўвазе за сафары-тэнтамі. 
- Глэмпінг Тыпі (G4, G5) месцяць да 4 чалавек (2 дарослых і 2 
дзіцяці).  Дадатковыя намёты могуць быць пабітыя за Глэмпінг Ціпі калі будзе 
нядосыць кемпінг-месцаў у сямейнай зоне. 
• Сямейная зона для намётавага кемпінгу (з G14 да G18) больш спакойная зона, 
прызначаная для сем'яў з дзецьмі і жадаючых падтрымліваць цішыню з 
23:00.  Пасля таго як вы купіце пасы ў сямейную зону, месца для намётаў можна 
абраць у любой вольнай частцы зоны па прынцыпе хто першы прыехаў, той і 
выбірае першым, без спецыфікацыі пэўнага сайта. 
• Выдаленая зона для намётавага кемпінга - кемпсайты #2, #3 і часткова #1 начны 
кемп-сайт, зона кемпінга дзе можна весела і шумна бавіць час ля вогнішча пасля 
23:00, з магчымымі песнямі пад гітару да раніцы. 
• Домікі і Кабіны знаходзяцца па-за зонай спецыяльна адведзенай для 
правядзення фестывалю, але ў крокавай даступнасці і ў мінулыя гады вельмі 
папулярныя сярод удзельнікаў фестывалю.  Могуць быць забраніраваны па 
тэлефоне, або анлайн з указаннем кода BelFest2022. 
• RV кемпінг - знаходзіцца па-за зонай спецыяльна адведзенай для правядзення 
фестывалю, але мяжуе з ёй.  Можа быць забраніраваны па тэлефоне або анлайн 
з указаннем кода BelFest2022.  
 


