
 
 
  
 
 
 
 

Ediţia XVIII - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL 
 

de folclor, coruri & orchestră 
 

SOFIA, BULGARIA 
 

“Serdica Dance” 
 

03 – 06 Decembrie 2020 
 
 

 

Festivalul este organizat de Mediteranian Organization în cooperare cu 
municipalitatea locală, camere de comerț și ansambluri de folclor locale. Festivalul 
este mediatizat prin presa şi televiziunile locale și internaționale. Primarii sau 
viceprimarii orașelor din care provin participanții sunt invitaţi onorifici ai 
festivalului, cheltuielile aferente urmând a fi acoperite de către organizatori. 
 

Sofia este capitala și cel mai mare oraș al Bulgariei. Este situat la poalele 
muntelui Vitosha, în vestul țării. Orașul este situat într-o locație strategică bună în 
inima Peninsulei Balcanice. Istoria Sofiei are 2400 de ani. Numele său vechi, Serdika 
provine dela tribul celtic Serdi care a fondat orașul în secolul al V-lea î.e.n. Până în 
1879, a fost o așezare relativ mică, când a fost declarată capitală. În raport cu 
numărul de locuitori, Sofia este al 15-lea oraș din Uniunea Europeană, cu o populație 
estimată de 1,3 milioane. Site-ul Globalization & World Cities Network a declarat 
Sofia ca fiind Beta City. Cele mai multe universități, instituții culturale și evenimente 
de afaceri din Bulgaria sunt situate în Sofia.  



PROGRAM: 
 

Ziua 1 – 03 Decembrie: Sosire în Sofia. Cazarea în hotelul ales. Timp liber pentru 
activități individuale. Opţional: tur organizat în Sofia (Catedrala Alexander Nevsky, 
Biserica Sf. Nicolae, Bulevardul Vitosha, "NDK" ...) .. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 2 – 04 Decembrie: Mic dejun. Conferinţă de presă la centrul de presă. Timp 
liber pentru activități individuale. Opţional: excursie la muntele Vitosha.  

Ceremonia de deschidere a festivalului.  Spectacol grupe participante. Cina.  

Opțional: ieșire la restaurant traditional bulgar cu muzică live. Cazare de noapte. 
 

Ziua 3 – 05 Decembrie: Mic dejun. Timp liber pentru activităţi individuale. Spectacol 
grupe participante. Ceremonia de închidere a festivalului. Cina. Cazare de noapte.  

Ziua 6 – 06 Decembrie: Mic dejun. Check out hotel, plecări. Terminarea serviciilor. 
 
*Travel guide – Burgas - www.youtube.com/watch?v=AIAa5NQc1bo  
 

PREŢ / PERSOANĂ: 

 Hotel Princess****  www.princesshotelsofia.com  129€ 
   

o zi suplimentară 43 €            

 Hotel Rodina****     www.rodina.bg  119€ 
      

o zi suplimentară 40 €            

 Hotel Lion***    www.sofia.hotelslion.bg    109€ 
       

o zi suplimentară 36 €            

 Hotel Simona***   www.bg.hotelsimona.com   99€ 
     

o zi suplimentară 33 €            
  

*Ofertă specială: Grupurile care au participat deja la alte festivaluri 
ale Mediteranian Organization beneficiază de un discount de 10% 

 
 

 

PREŢUL INCLUDE: 
 

• Cazarea în hotelul ales în camere cu două, trei sau patru paturi cu 
demipensiune (mic dejun și cină)  

• Taxa de participare la festival  
• Însoțire pe parcursul festivalului  
• Diplome/certificate, plachete, fotografii și înregistrări video 

 
 

PREŢUL NU INCLUDE: 
 

• Excursiile opţionale  
• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 

http://www.youtube.com/watch?v=AIAa5NQc1bo
http://www.princesshotelsofia.com/
http://www.rodina.bg/


EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 
 

• Bilete pentru excursii, vizite şi atracţii  
• Excursie pe muntele Vitosha  
• Ghid pentru tur Sofia: 80-90 € (preţul variază în funcţie de limba aleasă)  
• Transfer cu autocarul dela / la Aeroport: 

▪ o direcţie, până la 30 de persoane – 180 € 
 

▪ o direcţie, până la 50 de persoane – 200 € 
 

• Restaurant (muzică live cu cină şi o băutură inclusă) – 13 €  
• Discotecă – 5 €  
• Muzeul Reina Sofia, Galeria Naţională de Artă – 4 €  
• Tur oraş – transfer cu autocarul – 8€/persoană 

 
 

OBSERVAŢII: 
 

• Extra taxă pentru camera dublă / persoană / zi: 5 Euro  
• Extra taxă pentru camera single / persoană. 

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba termenii și 

condiţiile referitoare la excursiile opţionale și la unele 

detalii din program, datorită unor circumstanţe obiective. 
 


