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11°  ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ  &  ΟΡΧΗΣΡΩΝ 
ΟΦΙΑ,ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 

”Serdica music” 
4 – 7 Δεκεμβρίου 2020 

 
   Σο φεςτιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, ςε ςυνεργαςία 

με τουσ τοπικοφσ διμουσ, τα επιμελθτιρια και τον τοπικό πολιτιςτικό ςφλλογο. Σο 
φεςτιβάλ κα καλφπτεται απο τα μζςα ενθμζρωςθσ, από τον τοπικό και διεκνι 
Σφπο. Οι Διμαρχοι ι οι αντιδιμαρχοι των πόλεων που διαγωνίηονται ςτο φεςτιβάλ, 
κα είναι επίτιμοι καλεςμζνοι, και τα ζξοδα διαμονισ τουσ κα καλφπτονται απο τον 
διοργανωτι. 
 
       Η όφια είναι θ πρωτεφουςα και μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Βουλγαρίασ. Η Σόφια είναι 
από τισ αρχαιότερεσ πόλεισ τθσ Ευρώπθσ, τόποσ ανκρώπινθσ κατοίκθςθσ τουλάχιςτον 
από το 7.000 π.Χ., ενώ το ςλόγκαν τθσ πόλθσ είναι "μεγαλώνει αλλά δεν γερνά".Η 
Σόφια είναι ζνασ από τουσ προοριςμοφσ τθσ Βουλγαρίασ με τουσ περιςςότερουσ 
επιςκζπτεσ. Aπό τα κυριότερα αξιοκζατά τθσ είναι ο Κακεδρικόσ του Αλζξανδρου 
Νιζφςκι και θ Εκκλθςία τθσ Μπογιάνα, μνθμείο Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1θ  μζρα - 04/12 Άφιξθ ςτθ Σόφια. Διαμονι ςτο ξενοδοχείο. Προαιρετικι  βόλτα ςτθν 
πόλθ (Aleksandar Nevski - Κακεδρικόσ Ναόσ, Η Εκκλθςία του Αγίου Νικολάου, Βίτοςα 
λεωφόρο, «NDK»...). Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.   
2θ  μζρα - 05/12 Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Ελεφκεροσ χρόνοσ για περιοδεία. 
Προαιρετικι εκδρομι ςτο βουνό Βίτοςα. Τελετι ζναρξθσ του φεςτιβάλ. Παραςτάςεισ 
των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετικι ζξoδοσ ςε  παραδοςιακό βουλγαρικό εςτιατόριο 
με ηωντανι μουςικι. Διανυκτζρευςθ.  
3θ  μζρα- 06/12 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Παραςτάςεισ των ομάδων. Tελετι λιξθσ 
του φεςτιβαλ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.   
4θ  μζρα- 07/12 Πρωινό. Αναχώρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιών. 

 
*Ταξίδι ςτθ Σόφια – Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ:http://www.youtube.com/watch?v=P9mKjKMVeSQ 
 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ 
Hotel  Princess **** www.princesshotelsofia.com   129€ 

*    *επιπλζον θμζρα 43 € 

Hotel  Rodina **** www.rodina.bg   119€ 
 *επιπλζον θμζρα 40 € 

Hotel  Lion  *** www.sofia.hotelslion.bg   109€ 
 *επιπλζον θμζρα 36 € 

Hotel  Simona *** www.bg.hotelsimona.com     99€ 
    *επιπλζον θμζρα 33€ 

 
*θμείωςθ: Χορευτικά που ζχουν πάρει μζροσ ςε προθγοφμενα φεςτιβάλ του Mediteranian Organization ζχουν 
10% ζκπτωςθ ςτισ παραπάνω τιμζσ. 
 
* Για κάκε 20 άτομα ςε ζνα γκρουπ το 21ο άτομο είναι δωρεάν (* το δωρεάν ιςχφει ςτισ κανονικζσ τιμζσ κάκε φεςτιβάλ 
και δεν περιλαμβάνει επιπλζον χρεώςεισ). 

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

 
•Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο, ςε  δικλινα, τρίκλινα και τετράκλινα 
δωμάτια με θμιδιατροφι (πρωινό, δείπνο)  
•Συμμετοχι ςτο φεςτιβάλ 
• Συνοδόσ κατά τθ διάρκεια του φεςτιβάλ 
•Αναμνθςτικά διπλώματα και πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο 
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•Προαιρετικζσ εκδρομζσ 
• Ατομικά ζξοδα και ζξοδα που δεν καλφπτονται απο το φεςτιβάλ 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ 
 
 
• Ειςιτιρια για όλεσ τισ εκδρομζσ, περιθγιςεισ και αξιοκζατα  
• Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ 
-Τιμι λεωφορείου μεταφοράσ ανά άτομο 8 € 
-Μουςείο Reina Sofia-Εκνικό Κζντρο Τεχνών  4 €, ειςιτιριο 
• Μεταφορά αεροδρόμιο τθσ Σόφιασ - ξενοδοχείο - αεροδρόμιο τθσ Σόφιασ 
-OW (απλι διαδρομι) λεωφορειο μζχρι 30 άτομα - 180 € 
-OW (απλι διαδρομι) λεωφορειο μζχρι 50 άτομα - 200 € 
• Εκδρομι - βόλτα ςτο βουνό Βίτοςα τιμι λεωφορείου μεταφοράσ ανά άτομο 8 € 
• Δείπνο ςε  εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι, δείπνο και ζνα ποτό  € 13 
• Κλαμπ 5€  

 

•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μζρα. 
•Επιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/ θμζρα):  
 

Hotel Lion ***             22€ 
Rodina Hotel ****      24€ 
Hotel Princess ****    26€ 
Hotel Simona ***    20€ 

 

Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
των παραςτάςεων, τθν εκτζλεςθ των εκδρομών και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το 
πρόγραμμα, λόγω αντικειμενικών ςυνκθκών. 

 

 

 

Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΗΜΕΙΩΗ 


