
                               

 

 

 

 

XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 

folkloru, chórów i orkiestr 

BUDVA, BAR - CZARNOGÓRA “Ritam Crne Gore” 

21.08. – 25.08.2020   
 

Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z 

lokalnymi władzami samorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi 

zespołami. Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz 

międzynarodowych mediów. Prezydenci miast lub ich zastępcy, z których 

pochodzą uczestnicy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt 

organizatora. 

Budwa jest uważana za jedną z najstarszych osad na Adriatyku. Turystyczne 

walory wzbogacają tradycja, kultura, rozrywka i nauka. Budwa znana jest ze 

swojego nocnego życia, jej ulice i place są pełne zabawy przez całą noc. Jeśli w 

waszym sercu poczujecie rytm miasta, na pewno będzie to niezapomniana 

zabawa.  

Bar jest bardzo popularny wśród turystów przybywających do Czarnogóry. 

To nowoczesne miasto, zatopione w tropikalnej roślinności a wybrzeże otoczone 

jest cyprysami i drzewami iglastymi. Ponieważ miasto jest połączone drogą 

morską z Włochami (Bari), często można znaleźć wiele ciekawych rzeczy w 

atrakcyjnych cenach.  

 

PROGRAM: 

1. dzień - 21.08 Przyjazd do Baru. Zakwaterowanie w hotelu. Fakultatywna 

wycieczka po Barze. Czas wolny. Kolacja. Nocleg.  



2. dzień - 22.08. Śniadanie. Konferencja prasowa. Fakultatywna wycieczka do 

Budwy. Czas wolny. Powrót do hotelu. Kolacja. Ceremonia otwarcia 

festiwalu. Występy zespołów. Możliwość zorganizowania wyjścia do miasta. 

Nocleg.  

3. dzień - 23.08. Śniadanie. Możliwość rejsu statkiem. Występu zespołów. 

Ceremonia zamknięcia festiwalu. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia 

do miasta. Nocleg.  

4. dzień - 24.08. Śniadanie. Fakultatywna wycieczka do Tivatu i Kotoru. Czas 

wolny. Kolacja. Możliwość zorganizowanie wyjścia do miasta. Nocleg.  

5. dzień - 25.08. Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd.  
*Wycieczka po Barze https://www.youtube.com/watch?v=BCUeJyVb4mg 

CENA ZA OSOBĘ: 

Hotel***  99€ 
Dodatkowy dzień 25€ 

Apartament  89€ 
Dodatkowy dzień 22€ 

*Grupy, które uczestniczyły wcześniej w festiwalach organizowanych przez 

Mediteranian Organization otrzymają 10% zniżki. 

CENA ZAWIERA: 

 Zakwaterowanie w wybranym obiekcie w pokojach dwu, trzy lub 

czteroosobowych z niepełnym wyżywieniem (śniadanie i kolacja).    

 Uczestnictwo w festiwalu.   

 Opiekę podczas trwania festiwalu.      

 Dyplomy, tablice pamiątkowe, materiały foto i video. 

CENA NIE ZAWIERA: 

 Wycieczki fakultatywne. 

 Wydatki indywidualne i wszelkie inne koszty, których nie pokrywa 

organizator festiwalu. 

FAKULTATYWNE WYCIECZKI I USŁUGI: 

 Zwiedzanie Budwy. 

 Rejs statkiem - 12€ 

 Boka Kotorska (Kotor i Perast) 

 Monastyr Ostrog. 

 Restauracja/Dyskoteka. 

UWAGI: 

 Dopłata do pokoju dwuosobowego wynosi 5€ (os./dzień).  

 Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi za dzień: 

Hotel 3*- 15€ 

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


 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji 

wycieczek i poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie 

uzasadnione okoliczności. 

 

    


