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14. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
“Serdica dance”
03. – 06. Януари, 2018
Фестивалът се организира от „Медитераниан Организацион” със
съдействието на
местните общини,търговските палати и местните
фолклорни ансамбли. Фестивалът ще бъде пропагиран и пренасян от
страна на медиите от местната и международна преса, както и от
телевизията. Кметовете или заместници кметове на градовете, от които са
участниците, могат да присъстват като почестни гости за сметка на
организатора на фестивала.
София е столицата и най-големият град в България. Намира се в
подножието на планина Витоша, в западната част на страната. Градът има
стратегически добро разположение в центъра на Балканския полуостров.
София има история дълга 2400 години. Древното име на града- Сердика,
произлиза от името на Келтското племе Сердир, което основава града през
пети век преди новата ера. Градът остава сравнително малко селище до
1879 г., когато е обявен за столица на България. Около 1,3 милиона души
живеят в столичния район и спрямо броя на жителите, София заема 15то
място в Европейския Съюз. Повечето от основните български университети,
културни институции и търговски комплекси се намират в София.

ПРОГРАМА
1ви Ден 03.01. Пристигане в София. Настаняване в избрания хотел. По
желание обиколка на града (катедралата Александър Невски, църквата
Свети Никола, булевард Витоша ", НДК" и т.н.). Вечеря. Нощувка.
2ри Ден 04.01. Закуска. Пресконференция в прес центъра. Свободно време
за пътувания, расхотка – незадължителна обиколка на планината Витоша.
Обяд пакет. Церемония по откриването и представянето на ансамблите.
Вечеря. Незадължително излизане в традиционен български ресторант с
жива музика. Нощувка.
3ти Ден 05.01. Закуска. Слободно време за индивидуални дейности. Обяд
пакет. Представляне на групите учасници. Закриване на фестивала. Вечеря.
Нощувка.
4ти Ден 06.01. Закуска. Напускане на хотела и заминаване. Край на
услугите.
*Екскурзия до София- Туристически гид http://www.youtube.com/watch?v=P9mKjKMVeSQ

ЦЕНА НА ЧОВЕК
Hotel Princess****

www.princesshotelsofia.com

119€
*extra day 40€

Hotel Rodina****
Hotel Lion***

www.rodina.bg
www.sofia.hotelslion.bg

Hotel Simona***

109€
*extra day 37€

99€
*extra day 33€

89€
www.bg.hotelsimona.com

*extra day 30€

* Специална оферта: Групи, които са участвали вече в други фестивали на
Организация „Медитераниан”, получават отстъпка в размер на 10%.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА
 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четри легла,
полупансион (закуска, вечеря, + обяд пакет)
 Такса за участие във фестивала.
 Придружител по време на фестивала.
 Грамоти, плакати, снимки и видеоклипове.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА
 Допълнителни екскурзии.
 Лични разходи и всички други разходи, които не са споменати във
програмата

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ
 Билети за всички забележителности и туристически обиколки на
града.
 Гид в София 80-90 € (цена в зависимост от езика)
 Автобусен превоз от / до летището
Еднопосочен до 30 пътника - 180 €
Еднопосочен до 50 пътника - 200 €
 Вечеря в ресторант с жива музика с включено едно питие - 13 €
 Музей Reina Sofia, Национална Художествена Галерия- билет 4 €
 Екскурзия до планината Витоша с автобус 8 €
 Посещение на диско клуб - € 5
 Обиколка на града, автобусен трансфер- цена за човек 8 €
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая 5€ на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден:
Hotel Princess****

24€

Hotel Rodina****

22€

Hotel Lion***

20€

Организаторът си запазва правото, да променя условията и реда за
изпълнението на екскурзии и някои елементи от програмата, поради
обективни обстоятелства.
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