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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU, 
CHÓRÓW I ORKIESTR  

                     Bar- Czarnogóra 
 “Słoneczne gry w Barze”  

Sierpień 25-30, 2019 
 

Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z 

lokalnymi władzami smorządowymi, 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. 

Bar jest bardzo popularny wśród turystów przybywających do Czarnogóry. 

To nowoczesne miasto,zatopione w tropikalnej roślinności, wybrzeże otoczne 

jest cyprysami i drzewami iglastymi.Tam znajduje się duża liczba sklepów 

odzieżowych.Ponieważ miasto jest połączone morzem z Włoch,często można 

znależć różne elementy projektu w atrakcyjnej cenie w sklepach. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 
1 dzień – 25.08. Przyjazd do Baru. Zameldowanie w wybranym hotelu. Czas 
wolny. Kolacja. Nocleg. 

 

2 dzień – 26.08. Śniadanie. Konferencja prasowa.Pakiet lunchowy. Czas 
wolny.Kolacja. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy uczestników.Nocleg. 

 

3 dzień – 27.08. Śniadanie. Wycieczka fakultatywna.Pakiet lunchowy.Czas 
wolny. Występy uczestników. Ceremonia zamknięcia festiwalu. Kolacja. 
Nocleg. 
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4 dzień – 28.08. Śniadanie. Wycieczka fakultatywna.Pakiet lunchowy.Czas 
wolny.Kolacja.Nocleg. 
5 dzień - 29.08. Śniadanie. Wycieczka fakultatywna.Pakiet lunchowy.Czas 
wolny.Kolacja.Nocleg. 
6 dzień -30.08. . Śniadanie.Wymeldowanie z hotelu i wyjazd. 

 

Cena po osobę 
Hotel***                                                                                          99 € dodatkowy dzień 20 € 

Apartmany                                                                                      89 € dodatkowy dzień 18 € 

* OFERTA SPECJALNA : NA REZERWACJE DO 15 LUTEGO 10 % RABAT 
 

Cena zawiera 
 

 Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu-, trzy-
czteroosobowych pokojach z wyżywieniem (śniadanie i kolacja + pakiet 
lunchowy)  

 Opłata za uczestnictwo w festiwalu 

 Przewodnika podczas festiwalu 

 Certyfikaty, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy 
  

Cena nie zawiera 
 

• Wycieczki fakultatywne 
• Wydatki osobiste i inne koszta nieobjęte programem 

 

Wycieczki fakultatywne i inne usługi  

 Zwiedzanie Ulcinj i rejs statkiem do Ada Bojana 

 Boka Kotorska (Kotor i Perast) 

 Wycieczka po kanionie Czarnogóry 

 Klasztor Ostrog 

Uwaga 

 Dopłata za pokój dwuosobowy za dzień od osoby: 5 € 
 Dopłata do pokoju jednoosobowego za dzień od osoby:  

   Hotel ***  15€ 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji 

wycieczek i poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie 

uzasadnione okoliczności. 
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