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XVI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ΣΟΦΙΑ,ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
‘’Serdica dance ’
30 Μαρτίου – 02 Απριλίου, 2018.
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε συνεργασία
με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο. Το
φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης, από τον τοπικό και διεθνή Τύπο
και την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις των
διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των
οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.
Η Σόφια είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. Βρίσκεται
στους πρόποδες του βουνού Vitosha, στα δυτικά του κράτους. Η πόλη βρίσκεται σε
στρατηγική θέση στο κέντρο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Η ιστορία της Σόφιας
καλύπτει 2.400 χρόνια. Η αρχαία ονομασία του, Serdica, προέρχεται από τις κελτικές
φυλές Serdi, οι οποίες ίδρυσαν την πόλη κατά τον 5ο αιώνα π.χ. μέχρι το 1879. Ήταν
μια σχετικά μικρή αποικία, όταν ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα. Από πλευράς
πληθυσμού, η Σόφια, είναι η 15η πόλη σε πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με
περίπου 1,3 εκατομμύρια κατοίκους. Ο μεγαλύτερος αριθμός των πανεπιστημίων,
πολιτιστικών ιδρυμάτων αλλά και οι εμπορικές εξελίξεις,είναι ενσωματωμένες στη
Σόφια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα - 30/03 Άφιξη στη Σόφια. Διαμονή στο ξενοδοχείο. Προαιρετική βόλτα στην
πόλη (Aleksandar Nevski - Καθεδρικός Ναός, Η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Βίτοσα
λεωφόρο, «NDK»...). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα - 31/03 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου. Ελεύθερος χρόνος για
περιοδεία. Προαιρετική εκδρομή στο βουνό Βίτοσα. Μεσιμεριανο .Τελετή έναρξης
του φεστιβάλ. Παραστάσεις των χορευτικών .Δείπνο. Προαιρετική έξoδος στο
παραδοσιακό βουλγαρικό εστιατόριο με ζωντανή μουσική. Διανυκτέρευση.
3η μέρα- 01/04 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για περιοδεία. Μεσιμεριανο. Tελετή
λήξης του φεστιβαλ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα- 02/04 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.
*Ταξίδι στη Σόφια – Ταξιδιωτικός οδηγός:http://www.youtube.com/watch?v=P9mKjKMVeSQ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Hotel Princess
****
Hotel Rodina

****

Hotel Lion

***

Hotel Simona

***

www.princesshotelsofia.com

129€
* *επιπλέον ημέρα 43 €
www.rodina.bg
119€
*επιπλέον ημέρα 40 €
www.sofia.hotelslion.bg
109€
*επιπλέον ημέρα 36 €
www.bg.hotelsimona.com
99€
*επιπλέον ημέρα 33€

*Σημείωση: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε προηγούμενα φεστιβάλ
του Mediteranian Organization έχουν 10% έκπτωση στις παραπάνω τιμές.
* Για κάθε 20 άτομα σε ένα γκρουπ το 21ο άτομο είναι δωρεάν (* το δωρεάν ισχύει
στις κανονικές τιμές κάθε φεστιβάλ και δεν περιλαμβάνει επιπλέον χρεώσεις).
Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο,σε δικλινα, τρίκλινα και τετράκλινα
δωμάτια με πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό(Μπέργκερ..) , δείπνο.)
•Συμμετοχή στο φεστιβάλ
• Συνοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ
•Αναμνηστικά διπλώματα και πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Προαιρετικές εκδρομές
• Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν καλύπτονται απο το φεστιβάλ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
• Εισιτήρια για όλες τις εκδρομές, περιηγήσεις και αξιοθέατα
• Ξενάγηση στην πόλη
-Τιμή λεωφορείου μεταφοράς ανά άτομο 8 €
-Ξεναγος για την επισκεψη της Σόφιας 80-90 € (τιμή ανάλογα με την γλώσσα)
-Μουσείο Reina Sofia-Εθνικό Κέντρο Τεχνών 4 €, εισιτήριο
• Μεταφορά αεροδρόμιο της Σόφιας - ξενοδοχείο - αεροδρόμιο της Σόφιας
-OW (μονή διαδρομή) λεωφορειο μέχρι 30 άτομα - 180 €
-OW (μονή διαδρομή) λεωφορειο μέχρι 50 άτομα - 200 €
• Εκδρομή - βόλτα στο βουνό Βίτοσα τιμή λεωφορείου μεταφοράς ανά άτομο 8 €
• Δείπνο σε εστιατόριο με ζωντανή μουσική, δείπνος και ένα ποτό € 13
• Κλαμπ 5€
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μέρα.
•Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/ ημέρα):
Hotel Lion ***
Rodina Hotel ****
Hotel Princess ****

25€
28€
30€

•Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις
των παραστάσεων, την εκτέλεση των εκδρομών και των επιμέρους στοιχείων από το
πρόγραμμα, λόγω αντικειμενικών συνθηκών.
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