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VIV F E S T I V A L I N T E R N A Ț I O N A L
de folclor, coruri și orchestre
SOFIA–BULGARIA
"Serdica dance"
03-06. 01. 2018.
Festivalul organizează Mediteranian Organization
în cooperare cu
Comunitatea Locală, Camera de comerț și ansamblul local. Festivalul va fi urmărit
de medii locali și internaționali de presă și televisiune. Primarul sau deputatul
primarului din fiecare oraș din care vin participanții festivalului va fi musafirul de
onoare al festivalului, pe contul organizatorului.
Sofia este capitala, și cel mai mare oraș al Bulgariei. Se află în piedstalul
muntelui Vitoș, în vestul țării. Orașul este strategic poziționat pe un loc bun în
centrul peninsulei Balcanice. Istoria Sofiei este 2400 de ani de lungă. Numele ei
vechi, Serdika devine de la tribul Celtic Serdi care au înfințat orașul în secolul al 5lea î.e.n. Până în 1879. A fost o localitate relativ de mică, când a fost numită de
capitală. După numărul locuitorilor, Sofia este al 15. Oraș din Uniunea Europeană,
aproximativ 1.3 milione de locuitori. Site-ul Globalization and World Cities
Research Network a declarat Sofia de orașul Beta. Cel mai mare număr de
universități, instituții culturale și de afaceri ale Bulgariei sunt situate în Sofia.

PROGRAMUL:
1. zi – 03.01
Șosirea în Sofia. Cazarea în obiectul ales. Timp liber. Cină.
Cazare.
2. zi – 04.01
Dejunul. Conferința de presă în centrul de presă. Tim liber
pentru tur – turul muntelui Vitoșa. Pachet de prânz. Ceremonia de deschidere a
festivalului. Performanțele grupelor. Cină. Ieșire facultavivă în restaurant
tradicional Bulgar. Cazare.
3. zi – 05.01 Dejunul. Tur organizat al Sofiei (Catedrala a lui Aleksandar Nevski,
Biserica Sf. Nicolae, Vitoșa bulevard, «NDK»...). Pachet de prânz. Timp liber.
Performanțele grupelor. Ceremonia de închidere a festivalului. Cină. Cazare.
4. zi – 06.01

Dejunul. Plecarea grupelor. Terminarea serviciului.
*Călătoria la Sofia – Ghid turistic http://www.youtube.com/watch?v=P9mKjKMVeSQ

PREȚUL DE PERSOANĂ:
www.princesshotelsofia.com
Hotel Princess****

119€
*zi suplimentară 40€

Hotel Rodina****

www.rodina.bg

109€
* zi suplimentară 37€

Hotel Lion***

sofia.hotelslion.bg

99€
* zi suplimentară 33€

Hotel Simona***

bg.hotelsimona.com

89€
* zi suplimentară 30€

* Ofertă specială: grupele care au participat deja la festivalele noastre au 10%
reducere la prețul pachetului
PREȚUL INCLUDE:
 Cazarea în obiectul ales în camerele cu două, trei sau patru paturi pe bază de
jumătate de pensiune (dejun și cină, + Pachet de prânz)
 Participarea la festival
 Escort pe decursul festivalului
 Diploma, placă, fotografiile și video
PREȚUL NU INCLUDE:
 Excursiile facultative
 Costurile individuale și toate costurile din afară de programul prezis

EXCURSIILE ȘI TURELE FACULTATIVE
 Biletele pentru excursii și atracții
 Excursia pe muntele Vitoșa - 8€ de persoană
 Ghid pentru toate turele (prețul depinde de limbă)
 Transfer de/până la aeroport
Cu autobuzul, până la 30 de persoane - 180€ (într-o direcție)
Cu autobuzul, până la 50 de persoane - 200€ (într-o direcție)
 Cină la restaurant cu muzică live, o băutură inclusă în preț - 13€
 Discotecă - 5€
OBSERVAȚII:
Extra taxă pentru camera cu două paturi 5€ de persoană pe zi.
Extra taxă pentru camera cu un pat pe zi de persoană:
Hotel Princess ****
28 €
Hotel Rodina****
26 €
Hotel Lion ***
23 €
Organizatorul își rezervă dreptul de a înschimba terminele și termeni excursiilor
facultative și unelor articole din program ca urmare a unelor circumstanțe
obiective.
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