
                                               

XVIII M I Ę D Z Y N A R O D O W Y  F E S T I W A L 

folkloru, chórów i orkiestr 

S O F I A - B U Ł G A R I A  

“Serdica dance” 03-06 grudnia 2020 

 
Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy 

z lokalnymi władzami samorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi 

zespołami. Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz 

międzynarodowych mediów. Prezydenci miast, z których uczestniczą grupy, 

lub ich zastępcy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt organizatora. 

Sofia - stolica i największe miasto Bułgarii. Położona w zachodniej części 

Bułgarii, w śródgórskiej kotlinie, u stóp masywu Witoszy. Miasto leży nad rzeką 

Bojanską, która jest lewym dopływem rzeki Iskyr. Sofia była niegdyś tracką 

osadą o nazwie Serdika, która pochodziła od trackiego plemienia Serdów, 

powstała około 5w p.n.e. Do 1879 roku była to niewielka osada, dopiero w 

późniejszych latach zyskało miano stolicy. Witryna Globalizacji i World Cities 

Research Network ogłosiła Sofię miastem Beta. Większość uniwersytetów, 

instytucji kultury i wydarzeń biznesowych w Bułgarii znajduje się w Sofii.  
 

 

 
 

 



PROGRAM: 

1. dzień-3.12 Przyjazd do Sofii. Zakwaterowanie w wybranym obiekcie. 

Obiad. Wycieczka po mieście (katedra Aleksandra Newskiego, cerkiew św. 

Nikoli, bulwar Vitosa, <NDK>, itd..). Kolacja. Nocleg. 

2. dzień-4.12 Śniadanie. Konferencja w centrum prasowym. Czas wolny na 

wycieczkę po górach Vitosza. Obiad. Ceremonia otwarcia festiwalu. 

Występy zespołów. Kolacja. Możliwość zorganizowania wyjścia do 

tradycyjnej bułgarskiej restauracji z muzyką na żywo. Nocleg. 

3. dzień-5.12 Śniadanie. Czas wolny. Obiad. Występy zespołów. Ceremonia 

zamknięcia festiwalu. Kolacja. Nocleg. 

4. dzień-6.12 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Wyjazd.  
*Sofia- przewodnik turystyczny http://www.youtube.com/watch?v=P9mKjKMVeSQ  

 

CENA ZA OSOBĘ: 
Hotel Princess**** www.princesshotelsofia.com 129€ 

Dodatkowy dzień 43€ 

Hotel Rodina****   www.rodina.bg 119€ 
Dodatkowy dzień 40€ 

Hotel Lion*** www.sofia.hotelslion.bg 109€ 
Dodatkowy dzień 36€ 

Hotel Simona*** www.bg.hotelsimona.com 99€ 
Dodatkowy dzień 33€ 

*OFERTA SPECJALNA: grupy, które już uczestniczyły w jednej z naszych 

festiwalowych wycieczek otrzymują 10% rabatu od ceny pakietu. 

CENA ZAWIERA: 

 Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu-, trzy- i czteroosobowych 

pokojach z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad=hamburger, kolacja),  

 Uczestnictwo w festiwalu.  

 Opiekę podczas festiwalu.  

 Certyfikaty, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy. 

CENA NIE ZAWIERA: 

 Wycieczki fakultatywne.  

 Wydatki osobiste i inne koszty nieobjęte programem. 

FAKULTATYWNE WYCIECZKI I USŁUGI: 

 Bilety na wycieczki i atrakcje. 

 Wycieczka po górze Vitos - 8€ za osobę. 

 Przewodnik po Sofii 80-90€ (cena zależy od języka) 

http://www.youtube.com/watch?v=P9mKjKMVeSQ
http://www.princesshotelsofia.com/
http://www.rodina.bg/


 Transfer 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 (jeden napój wliczony w cenę) - 

13€. 

 Dyskoteka - 5€ 

 Narodowa Galeria Sztuki - 4€. 

 Wycieczka po mieście autobusem – 8€ cena za osobę. 

UWAGI: 

 Dopłata za pokój dwuosobowy za dzień od osoby: 5€ 

 Dopłata do pokoju jednoosobowego za dzień od osoby:  

Hotel Princess 4* - 26 € 

Hotel Rodina 4* - 24 € 

Hotel Lion 3* - 22 € 

Hotel Simona 3*- 20 € 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji 

wycieczek oraz poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie 

uzasadnione okoliczności. 

 

   
 


