
 

 

 

 

 

 

 

XIII ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 
ΜΠΟΥΝΤΒΑ, ΜΠΑΡ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

,,Ritam Crne Gore,, 20. – 24. ΜΑΙΟΥ ,2021. 

 
       Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε 

συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό πολιτιστικό 
σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης, από τον τοπικό 
και διεθνή Τύπο. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι των πόλεων που διαγωνίζονται 
στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα διαμονής τους θα 
καλύπτονται από τον διοργανωτή. 
 

 
Η Μπούντβα είναι παραθαλάσσια, τουριστική πόλη του Μαυροβουνίου . 

Αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς της Αδριατικής ακτής που 
κατοικείται από τον 5ο αιώνα π.Χ. αναφέρεται ότι ιδρύθηκε από τον Κάδμο το 
Θηβαίο. Η Μπούντβα έχει μερικές από τις ομορφότερες παραλίες της νότιας 
Αδριατικής. Επίσης είναι γνωστή τοπικά ως η πρωτεύουσα της νυχτερινής ζωής της 
ανατολικής Αδριατικής με πολλά μπάρ και εστιατόρια. 

Το Μπαρ είναι μια παραθαλάσσια πόλη στο νότιο Μαυροβούνιο. Αποτελεί έδρα 
του ομώνυμου δήμου, καθώς και ένα σημαντικό λιμάνι της χώρας. Η ονομασία της 
πόλης δόθηκε εξαιτίας της τοποθεσίας της απέναντι από την πόλη Μπάρι της Ιταλίας. 
Η περιοχή αποτελεί ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό. Η σημερινή πόλη είναι 
σύγχρονη πολεοδομικά, χτισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Υπάρχουν επίσης εστιατόρια, μπαρ, καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ΣΗΜΗΩΣΕΙΣ: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1ημέρα - 20.05. Άφιξη στο Μπαρ. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. Προαιρετικά, 
περιήγηση στο Μπαρ. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2ημέρα - 21.05. Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου. Προαιρετικά, 
περιήγηση στη Μπούντβα. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Παρουσίαση των ομάδων. Προαιρετικά, βραδινή 
έξοδος. Διανυκτέρευση. 
3ημέρα - 22.05. Δείπνο. Προαιρετικά, εκδρομή με κρουζιέρα. Nastupi grupa. 
Παρουσίαση των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετικά, βραδινή έξοδος. 
Δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η . 
4η μέρα - 23.05. Πρωινό. Προαιρετικά, εκδρομή στο Τίβατ και στο Κότορ. Ελεύθερος 
χρόνος. Δείπνο. Προαιρετικά, βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
5 η μέρα - 24.05. Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπυρήσεων. 

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

 

Hotel ***  99 ευρώ / Επιπλέον μέρα 25 ευρώ 

Apartment  89 ευρώ / Επιπλέον μέρα 22 ευρώ 
 

*Ειδική προσφορά: Οι ομάδες που έχουν ήδη συμμετάσχει σε ένα από τα φεστιβάλ μας έχουν έκπτωση 10% στην 
τιμή της συμφωνίας.  

*Σημείωση: Δυνατότητα της οργανωμένης μεταφοράς από οποιοδήποτε μέρος της   
Ελλάδας. Για τις τιμές και τις συνθήκες  μεταφοράς καλέστε: +381694444505 

 
 

• Διαμονή στο επιλεγμένο κατάλυμα σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια 
(πρω ι ν  ό      κ α ι     δ ε ί π ν ο) 

• Συμμετοχή στο φεστιβάλ 

• Συνοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ 
• Αναμνηστικά διπλώματα και πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο 

• Προαιρετικές εκδρομές 
• Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ 

 
 Περιήγηση στη Μπούντβα

 Κρουαζιέρα – 12 eur
 Εκδρομή Μπόκα Κότορσκα (Κότορ και Πέραστ)
 Μοναστίρη Όστρογκ
 Ταβέρνα/Κλαμπ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ: 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

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




 

• Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα 5 ευρώ. 

• Ενιαία χρέωση ανά άτομο την ημέρα: 

 

Hotel *** 15 ευρώ 
Apartment 13 ευρώ 



Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
παραστάσεων, την εκτέλεση των εκδρομών και των επιμέρους στοιχείων από το 

πρόγραμμα, λόγω αντικειμενικών συνθηκών. 



 

 

 
  
 


