
 
 

 

ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ  
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΡΩΝ  

ΜΠΟΥΝΤΒΑ, ΜΠΑΡ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
        ,,Ritam Crne Gore”  22–26 Αυγούστου 2020 

 

 

 

 

 

  
 

 

       Σο φεςτιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, ςε 
ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ διμουσ, τα επιμελθτιρια και τον τοπικό 
πολιτιςτικό ςφλλογο. Σο φεςτιβάλ κα καλφπτεται απο τα μζςα ενθμζρωςθσ, από 
τον τοπικό και διεκνι Σφπο. Οι Διμαρχοι ι οι αντιδιμαρχοι των πόλεων που 
διαγωνίηονται ςτο φεςτιβάλ, κα είναι επίτιμοι καλεςμζνοι, και τα ζξοδα 
διαμονισ τουσ κα καλφπτονται απο τον διοργανωτι. 

 
Η Μποφντβα είναι παρακαλάςςια, τουριςτικι πόλθ του Μαυροβουνίου . 

Αποτελεί ζναν από τουσ αρχαιότερουσ οικιςμοφσ τθσ Αδριατικισ ακτισ που 
κατοικείται από τον 5ο αιώνα π.Χ.. αναφζρεται ότι ιδρφκθκε από τον Κάδμο το 
Θθβαίο. Η Μποφντβα ζχει μερικζσ από τισ ομορφότερεσ παραλίεσ τθσ νότιασ 
Αδριατικισ. Επίςθσ είναι γνωςτι τοπικά ωσ θ πρωτεφουςα τθσ νυχτερινισ ηωισ τθσ 
ανατολικισ Αδριατικισ με πολλά μπάρ και εςτιατόρια. 

Σο Μπαρ είναι μια παρακαλάςςια πόλθ ςτο νότιο Μαυροβοφνιο. Αποτελεί 
ζδρα του ομώνυμου διμου, κακώσ και ζνα ςθμαντικό λιμάνι τθσ χώρασ. Η 
ονομαςία τθσ πόλθσ δόκθκε εξαιτίασ τθσ τοποκεςίασ τθσ απζναντι από τθν πόλθ 
Μπάρι τθσ Ιταλίασ. Η περιοχι αποτελεί ζνα ςθμαντικό τουριςτικό προοριςμό. Η 
ςθμερινι πόλθ είναι ςφγχρονθ πολεοδομικά, χτιςμζνθ ςχεδόν εξ ολοκλιρου μετά 
τθν Β΄ Παγκόςμιο Πόλεμο. Υπάρχουν επίςθσ εςτιατόρια, μπαρ, κακώσ και ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 

1θμζρα - 22.08. Άφιξθ ςτο Μπαρ. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο. 
Προαιρετικι περιιγθςθ ςτο Μπαρ. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
2θμζρα - 23.08. Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου ςτο Κζντρο Τφπου. Προαιρετικι 

περιιγθςθ ςτθ Μποφντβα. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Τελετι ζναρξθσ του φεςτιβάλ. Παρουςίαςθ των ομάδων. Προαιρετικι βραδινι 
ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 

    3θμζρα - 24.08. Δείπνο. Προαιρετικι εκδρομι με κρουαηιζρα. Παρουςίαςθ των 
ομάδων. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 

4θ μζρα - 25.08. Πρωινό. Προαιρετικι εκδρομι ςτο Τίβατ και ςτο Κότορ. 
Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 
5θ μζρα - 26.08. Πρωινό. Αναχώρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιών. 

Put u Bar - www.youtube.com/watch?v=BCUeJyVb4mg 

 

 
Hotel ***  99 ευρώ / Επιπλζον μζρα 25 ευρώ 

Apartment  89 ευρώ / Επιπλζον μζρα 22 ευρώ 
*Ειδικι προςφορά: Οι ομάδες που έχουν ήδη ζυμμεηάζχει ζε ένα από ηα θεζηιβάλ μας 

έχουν έκπηωζη 10% ζηην ηιμή ηης ζυμθωνίας. 
 

*θμείωςθ: Δυνατότθτα τθσ οργανωμζνθσ μεταφοράσ από οποιοδιποτε μζροσ τθσ   
Ελλάδασ. Για τισ τιμζσ και τισ ςυνκικεσ  μεταφοράσ καλζςτε: +381694444505 
 
 

• Διαμονι ςτο επιλεγμζνο κατάλυμα ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια με 
θμιδιατροφι  (πρω ι ν  ό      κ α ι     δ ε ί π ν ο) 

• Συμμετοχι ςτο φεςτιβάλ 

• Συνοδόσ κατά τθ διάρκεια του φεςτιβάλ 
• Αναμνθςτικά διπλώματα και πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο 

 
• Προαιρετικζσ εκδρομζσ 
• Ατομικά ζξοδα και ζξοδα που δεν αναφζρονται ςτο πρόγραμμα του φεςτιβάλ 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

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


ΗΜΗΩΕΙ: 

 
 Περιγίθςθ ςτθ Μποφντβα

 Κρουαηιζρα – 12 eur
 Εκδρομι Μπόκα Κότορςκα (Κότορ και Πζραςτ)

 Μοναςτιρι Όςτρογκ
 Ταβζρνα/Κλαμπ



 

• Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μζρα 5 ευρώ. 

• Ενιαία χρζωςθ ανά άτομο τθν θμζρα: 

 

Hotel *** 15 ευρώ 
Apartment 13 ευρώ 

 



Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των 
παραςτάςεων, τθν εκτζλεςθ των εκδρομών και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το 

πρόγραμμα, λόγω αντικειμενικών ςυνκθκών. 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΕΙΕ: 


