
 
 
 

 

Ediţia XII - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL 
 

DE FOLCLOR, CORURI ŞI ORCHESTRĂ 
 

,,Ritam Crne Gore“ BUDVA, BAR - Muntenegru 
 

21-25 August 2020 
 
 

Festivalul este organizat de Mediteranian Organization în cooperare cu 

municipalitatea locală, camere de comerț și ansambluri de folclor locale. Festivalul 

este mediatizat prin presa și televiziunile locale și internaționale. Primarii sau 

viceprimarii orașelor din care provin participanții sunt invitați onorifici ai festivalului, 

cheltuielile aferente urmând a fi acoperite de către organizatori. 
 

Budva este considerată una dintre cele mai vechi aşezări din Adriatica. Conținutul 

turistic al acestui oraş este îmbogățit de manifestările tradiționale ale culturii, 

divertismentului şi ştiinței. Cu totul aparte este viața de noapte de aici, pentru care 

Budva este, de asemenea, foarte renumită. Străzile şi piețele sale sunt pline de viață 

până târziu în noapte şi dacă vă lăsați să pătrundeți seara în Budva şi să urmați ritmul 

inimii dumneavoastră, veți avea parte cu siguranță de o mare petrecere. 
 

Bar este foarte popular printre turiştii care vin în Muntenegru. Este un oraş modern, 

„înecat” în vegetație tropicală, coasta este înconjurată de chiparoşi şi conifere. Există un 

număr mare de magazine de îmbrăcăminte în Bar. Și deoarece oraşul este conectat pe 

mare cu Italia (Bari), puteți găsi deseori în Bar magazine ale unor cunoscuți designeri 

italieni cu prețuri atractive. 
 



PROGRAM: 
 

Prima zi – 21 August: Sosirea în Bar. Cazarea în hotelul ales. Timp liber pentru 
activităţi individuale. Cina. Cazare de noapte. 

 

A doua zi – 22 August: Mic dejun. Conferinţă de presă. Opţional: excursie la Budva. 

Timp liber pentru activităţi individuale. Cina. Ceremonia de deschidere a festivalului. 

Spectacol cu prestațiile grupelor participante. Cazare de noapte. 
 

A treia zi – 23 August: Mic dejun. Opţional: croazieră cu vaporaşul. Cina. Spectacol 

cu prestațiile grupelor participante. Ceremonia de închidere a festivalului. Opţional: 

ieşire în oraş. Cazare de noapte. 
 

A patra zi – 24 August: Mic dejun. Excursie opţională în Tivat şi Kotor. Timp liber 
 

pentru activităţi individuale. Cina. Opţional: ieşire în oraş. Cazare de noapte. 
 

A cincea zi – 25 August: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 
 

* Excursie în Bar - www.youtube.com/watch?v=BCUeJyVb4mg  
 

PREŢ / PERSOANA: 
 

Hotel ***  99 Euro 
 

o zi suplimentară: 25 Euro   

Apartament  89 Euro 
 

o zi suplimentară: 22 Euro   
   

 
 

*Ofertă specială: grupele care au mai participat la festivalele organizate 
de Mediteranian Organization beneficiază de o reducere de 10%  

 

PREŢUL INCLUDE: 
 

 Cazarea în hotelul ales în camere cu două, trei sau patru paturi cu demipensiune


(mic dejun şi cină) 


 Taxa de participare la festival


 Însoțire pe parcursul festivalului


 Diplome/certificate, plachete, fotografii şi înregistrări video
 

 

PREŢUL NU INCLUDE: 
 

 Excursii opționale


 Cheltuieli individuale şi cheltuielile din afara programului prezentat

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


EXCURSII OPŢIONALE: 
 

 Excursie la Budva


 Croazieră cu vaporaşul – 12 Euro / persoană


 Excursie la Boka Kotorska (Kotor şi Perast)


 Mănăstirea Ostrog


 Restaurant / Discotecă
 

 

OBSERVAŢII: 
 

 Extra taxă pentru cameră cu doua paturi: 5 Euro / zi / persoană.


 Extra taxă pentru cameră cu un pat / zi / persoană: Hotel *** : 15 Euro
 
 
 

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba termenii şi 

condiţiile referitoare la excursiile opţionale şi la unele detalii din 

program, datorită unor circumstanţe obiective. 
 


