
 

 

XII МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА 

ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР 

БУДВА, БАР  "Ритъмът на Черна Гора" 

21 – 25 АВГУСТ  2020 
Фестивалът се организира от „Медитераниън Организeйшън” със 

съдействието на местните общини, търговски камари и местните фолклорни 
ансамбли. Фестивалът ще се излъчва от местната и международна преса и 
телевизия. Кметът или заместник-кметът на всеки град, от който идват 
участниците, ще бъде почетен гост за сметка на организаторите. 

БУДВА се счита за едно от най-старите селища на Адриатическо море. 
Старият град на Будва  е изключително красив и добре запазен. Най-известният 
плаж се казва Могрен и до него се стига по живописна крайбрежна алея от 
стария град. Природните дадености привличат тук хиляди туристи през летния 
сезон. Средновековна архитектура, обгърната в славна история и буйна 
тропическа растителност, оглеждаща се в кристално чистите води на 
Адриатическо море. Кой може да устои на изкушението да посети това 
уникално място? 

 БАР е често наричан портата на Черна гора. Това е най-голямото пристанище 
по източното крайбрежие на Адриатика и популярна туристическа дестинация в 
Черна гора. Градът е модерен и разрастващ се, но е запазил своята тропическа 
растителност. По крайбрежието се срещат кипариси и иглолистни дървета. В 
Бар има отлични условия за шопинг, тъй като градът е изключително близо по 

море до Италия (Бари) и често се намират различни дизайнерски артикули на 
атрактивни цени. 
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ПРОГРАМА: 

1-ви ден 21.08. Пристигане в Бар. Настаняване в избрания хотел. Свободно 
време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка. 
2-ри ден 22.08. Закуска. Пресконференция в пресцентъра на хотела. По 
желание  обиколка на Будва. Церемония по откриването на фестивала и 
представяне на ансамблите. Вечеря. Излизане по желание. Нощувка. 
3-ти ден 23.08. Закуска. По избор обиколка с корабче. Изпълнения на 
участниците. Закриване на фестивала. Вечеря. Вечерно излизане. Нощувка.  
4-ти ден 24.08. Закуска. По желание обиколка на Тиват и Котор. Вечерно 
излизане по желание. Вечеря. Нощувка. 
5-ти ден 25.08. Закуска. Освобождаване на хотела и потегляне. Край на 
услугите. 

Туристически гид на Бар - www.youtube.com/watch?v=BCUeJyVb4mg 

ЦЕНА ПО ЧОВЕК: 

Хотел ***  99 € 
Екстра ден: 25 € 

Апартаменти  89 €  
Екстра ден: 22 € 

* Специална оферта: Групи, които са участвали в други фестивали на 
“Медитераниън Организейшън ” ще получат отстъпка в размер на 10%.   

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четири легла с    
полупансион (закуска, вечеря)  

 Такса за участие във фестивала 

 Придружител по време на фестивала 

 Грамоти, плакети, снимки и видеоклипове 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Допълнителни екскурзии. 
 Лични разходи и всички други разходи, които не са  включени в 

програмата 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 

http://www.youtube.com/watch?v=BCUeJyVb4mg


 Панорамна обиколка на Будва
 Разходка с корабче – 12 €/ на човек/
 Екскурзия в Бока Которска (Котор и Пераст)
 Осторожки манастир 
 Ресторант / дискотека / нощен клуб

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Доплащане за двойна стая 5 € на човек на ден. 
 Доплащане за единична стая на човек на ден: 

Хотели ***:  15 € 

Aпартаменти Premium                              

 

 

Организаторът си запазва правото да променя условията и реда за 
изпълнение на екскурзиите и някои елементи от програмата, поради 

обективни обстоятелства. 
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