XIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU,
CHÓRÓW I ORKIESRT
SOFIA–BUŁGARIA
"Serdica dance"
03. – 06. Styczeń 2018.
Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z
lokalnymi władzami smorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi
zespołami ludowymi. Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz
międzynarodowych mediów. Prezydenci miast, z których pochodzą uczestnicy lub
ich zastępcy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt organizatora.
Sofia to stolica i njwiększe miasto w Bułgari. Położony jest u podnóża góry
Witosza, na zachodzie kraju. Ze strategicznego punktu miasto jest bardzo dobrze
położone – w samym centrum półwyspu Bałkańskiego. Historia miasta sięga 2400
lat wstecz. Jej wcześniejsza nazwa Serdika pochodzi od celtyckiego plemienia Serdi,
który zamkieszkiwał na tym terenie w V wieku p.n.e. Do 1879 roku Sofia była
relatywnie małą osadą, kiedy została ogłoszona stolicą. Według liczby mieszkańców
Sofia jest 15 miastem w Unii Europejskiej z liczbą około 1.3 miliona mieszkańców.
Większość bułgarskich uniwersytetów, instytucji kulturalnych i biznesowych
znajduje się właśnie w Sofii.

PROGRAM
1. dzień– 03. styczeń Przyjazd do Sofii. Zameldowanie w wybranym hotelu.
Wycieczka fekultatywna – zwiedzanie Sofii (Katedra Aleksandra Newskiego,
Cerkiew „Rosyjska” Św. Mikołaja, Bulwar Witosza, Narodowy Pałac Kultury, itp...).
Kolacja. Nocleg
2. dzień – 04. styczeń
Śniadanie. Konferencja prasowa. Czas wolny –
możliwość wycieczki na górę Witosza. Pakiet lunchowy. Ceremonia otwarcia
festiwalu. Występy uczestników. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia do
tradycyjnej bułgarskiej restauracji z muzyką na żywo. Nocleg.
3. dzień – 05. styczeń Śniadanie. Czas wolny. Pakiet luchowy. Występy
uczestników. Ceremonia zamknięcia festiwalu. Kolacja. Nocleg.
4. dzień – 06. styczeń
Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.
*Sofia – przewodnik turystyczny http://www.youtube.com/watch?v=P9mKjKMVeSQ

CENA ZA OSOBĘ:
Hotel Princess****

www.princesshotelsofia.com

119€
*dodatkowy dzień 40€

Hotel Rodina****

www.rodina.bg

109€
*dodatkowy dzień 37€

Hotel Lion***

sofia.hotelslion.bg

99€
*dodatkowy dzień 33€

Hotel Simona***

bg.hotelsimona.com

89€
*dodatkowy dzień 30€

*Oferta specjanlna: Grupy, które brały już wcześniej udział w innych festiwalach
Mediteranian Organization otrzymają 10% zniżki!
*Oferta specjalna: Na każde 20 osób, 21-osoba w grupie będzie zakwaterowana bezpłatnie.

CENA ZAWIERA:
 Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu- trzy- lub czteroosobowych
pokojach z niepełnym wyżywieniem (śniadanie i kolacja + pakiet lunchowy)
 Opłata za uczestnictwo w festiwalu
 Opieka podczas trwania festiwalu
 Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy
CENA NIE OBEJMUJE:
 Wycieczki fakultatywne
 Wydatki osobiste i inne opłaty nieobjęte programem festiwalu

WYCIECZKI FAKULTATYWNE I INNE USŁUGI:
 Bilety za wycieczki i inne atrakcje
 Wycieczka na górę Witosza- 8€ za osobę
 Przewodik po Sofii 80-90 € (cena zależy od języka)
 Przwóz z/na lotnisko
-autobus do 30 osób - 180€ (w jedną stronę)
-autobus do 50 osób - 200€ (w jedną stronę)
 Kolacja w restauracji z muzyką na żywo, w cenie jeden napój - 13€
 Dyskoteka - 5€
 Muzeum Sztuki Nowoczesnej Reina Sofia, Narodowa Galeria Sztuki - 4 € bilet
 Zwiedzanie miasta autobusem – cena przejazdu dla jednej osoby - 8 €
UWAGI!
Dopłata za pokój dwuosobowy (za dzień): 5€
Dopłata za pokój jednoosobowy (za dzien):
Hotel Princess ****
28 €
Hotel Rodina****
26 €
Hotel Lion ***
23 €
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji
wycieczek lub poszczególnych pozycji z programu, ze względu na obiektywnie
uzasadnione okoliczności.

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
mediteranian.folklor.og@gmail.com
Kostas Leivadiotis: +381655588026
+381114076490

