
	  
	  

KARADAĞ’DA	  KURUMSAL	  ETKİNLİKLER	  DÜZENLEYEBİLECEĞİNİZ	  EN	  İYİ	  BEACH	  CLUB’LAR	  
	  

Yaz	  geliyor.	  Plajlarda	  partiler	  ve	  en	  iyi	  plaj	  kulüpleri	  hakkında	  düşünmeye	  başladınız	  mı?	  
Karadağ'da,	  çeşitli	  kurumsal	  etkinlikler	  ve	  plaj	  partileri	  düzenleyebileceğiniz	  en	  iyi	  kulüpleri	  sizlerle	  

paylaşmak	  istiyoruz.	  	  
	  

Karadağ’da	  herkes	  için	  özel	  bir	  şey	  vardır!	  
	  

Karadağ,	  yıllar	  içinde	  hem	  yerel	  hem	  uluslararası	  şirketler	  için	  fotoğraf	  çekimleri	  ve	  ürün	  lansımanları	  
için	  iyi	  tanınan	  ve	  tercih	  edilen	  bir	  destinasyon	  haline	  gelmiştir.	  	  
	  

İster	  özel	  bir	  parti,	  kurumsal	  bir	  etkinlik,	  sosyal	  bir	  etkinlik,	  ürün	  lansımanı	  ister	  fotoğraf	  çekimi	  
planlayın,	  size	  yardımcı	  olmaktan	  mutluluk	  duyacağız.	  	  

Talas	  Montenegro	  DMC	  –	  The	  Destination	  Management	  Company	  of	  Montenegro	  &	  S.E.E.	  -‐	  
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KURUMSAL	  ETKINLIKLER	  İÇİN	  –	  ALMARA	  BEACH,	  TIVAT	  
	  

	  
	  
The	  Almara	  Beach	  Club	  Budva’ya	  20	  km.,	  Kotor’a	  10	  km.	  ve	  Tivat’a	  12	  km.	  mesafede	  yer	  almaktadır.	  
Kulüpte,	  iç	  ve	  dış	  mekan	  aktiviteleri	  için	  birçok	  mekan	  seçeneği	  ve	  Avrupa	  standartlarında	  hizmet	  
veren,	  kaliteli	  bir	  mutfağa	  sahip	  bir	  restoran	  yer	  almaktadır.	  Almara’nın	  kokteyl	  barında,	  nefis	  bir	  
lounge	  atmosferinde,	  uluslararası	  birçok	  kokteyli	  keyifle	  deneyimleyebilirsiniz.	  	  
	  
Almara,	  defalarca	  ziyaret	  etmek	  isteyeceğiniz	  bir	  cennet	  köşesidir.	  Almara	  Beach	  Bar	  hem	  turistler	  
hem	  de	  yerli	  halk	  tarafından	  büyük	  ilgi	  görmektedir.	  Almara	  Beach	  Club’da,	  hayatı,	  yazı	  ve	  müziği	  
kutlamak	  için	  yaz	  ayları	  boyunca	  birçok	  parti	  düzenlenmektedir.	  	  
	  
Karadağ’da	  150	  kişiye	  kadar	  kurumsal	  etkinlikler	  için	  mükemmel	  bir	  mekandır.	  	  
	  



KURUMSAL	  ETKİNLİKLER	  İÇİN	  –	  CLUB	  MOVIDA	  MONTENEGRO	  BEACH,	  TIVAT	  
	  

	  
	  
Tivat’ta,	  Solila	  Marina’da	  yer	  alan,	  The	  Movida	  Beach	  Club	  deniz	  kenarında	  yeni	  açılmış	  bir	  mekandır.	  	  
Movida	  partiler	  ve	  resim	  çekmek	  için	  mükemmel	  bir	  lokasyondadır.	  Restoranında	  birçok	  Akdeniz	  
lezzetini	  deneyimlerken,	  St.	  Marco	  Adası’nda	  doğru	  harika	  bir	  deniz	  manzarası	  da	  sizi	  bekliyor	  
olacaktır.	  Daha	  özel	  bir	  deneyim	  isteyen	  konuklar	  ise,	  kokteyllerini	  dinlendirici	  bahçede	  hasır	  
güneşliklerin	  altında	  yudumlayabilirler.	  	  
	  
Arkadaşlarınız	  veya	  iş	  arkadaşlarınızla	  iyi	  bir	  canlı	  müzik	  veya	  DJ	  performansının	  tadını	  çıkartmak	  
isterseniz,	  Lounge	  ve	  Disco	  katı	  size	  bekliyor.	  	  
	  
Movida’nın	  konumu,	  konser	  ve	  diğer	  benzer	  gösteriler	  gibi	  özel	  ve	  kurumsal	  etkinlikler	  için	  
mükemmeldir.	  Movida	  Beach	  Club,	  gala	  yemekleri,	  kokteyl	  partileri,	  düğünler	  gibi	  etkinlikler	  için	  de	  	  
çok	  uygundur.	  	  
	  
Geçtiğimiz	  yıl,	  Talas	  Montenegro	  DMC	  burada	  “Speedo	  International	  Ltd”	  etkinliğini	  düzenlemiştir.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



KURUMSAL	  ETKİNLİKLER	  İÇİN	  –	  BAJOVA	  KULA,	  KOTOR	  
	  

	  
	  
	  
Burası	  hem	  çok	  çekici	  bir	  plaj	  hem	  de	  Kotor	  halkının	  favori	  piknik	  mekanıdır.	  Bajova	  Kula	  Plajı	  Perast	  
yolu	  üzerindedir.	  Kibar	  çalışanları,	  misafirlerin	  yeniden	  deneyimlemek	  isteyeceği	  kusursuz	  bir	  hizmet	  
sunmaktadır.	  	  
	  
Burada,	  gruplar,	  günün	  herhangi	  bir	  saatinde	  keyifli	  serbest	  zaman	  geçirebilirler.	  60	  metre	  
uzunluğundaki	  çakıl	  taşlı	  bir	  plajı	  ve	  her	  zaman	  kristal	  berraklığındaki	  suları	  ile	  dikkat	  çekmektedir.	  	  
Plajın	  arka	  planında,	  güneş	  banyosu	  ve	  yüzme	  deneyimini	  güzelleştiren	  ve	  hoş	  bir	  koku	  veren	  yoğun	  
bir	  defne	  ağacı	  kümesi	  vardır.	  Bu	  plaja	  hem	  karadan	  hem	  de	  denizden	  ulaşabilirsiniz.	  	  
	  
Akşam	  vakti	  geldiğinde,	  Bajova	  Kula,	  kokteylleri	  ve	  müziği	  ile	  parti	  için	  ideal	  bir	  ambiyansa	  bürünür.	  	  
Diğer	  bir	  kaçınılmaz	  seçenek	  ise	  kurumsal	  etkinliklerdir.	  	  
	  

Bu	  harika	  mekanlardan	  hangisini	  seçerseniz	  seçin,	  katılımcılarının	  hiçbir	  zaman	  unutamayacağı	  
müthiş	  bir	  kurumsal	  etkinlik	  düzenleyeceğiniz	  kesindir.	  Bu	  yerler,	  bu	  aktiviteler	  için	  planlanmıştır.	  

	  
	  


