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Ijen Festival Bondowoso menjadi pembuka seluruh rangkaian event di
Kabupaten Bondowoso. Kegiatan tersebut dimeriahkan berbagai atraksi
kesenian dan hiburan. Di dalamnya juga diperkenalkan program dan
event Pemerintah Kabupaten Bondowoso selama satu tahun. Ijen
Festival Bondowoso dihadiri para stakeholder pariwisata Bondowoso
seperti travel agent, PHRI, pramuwisata serta para influencer di media
sosial

Pelaksanaan: Jumat, 8 Maret 2020



Harjabo merupakan salah satu event rutin Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Harjabo dilaksanakan
dalam rangka memperingati Hari Jadi Bondowoso yang mana di tahun 2020 memasuki usia 201 tahun.
Harjabo selalu dimeriahkan oleh serangkaian kegiatan yang mengangkat tradisi dan budaya
masyarakat Bondowoso. Diawali dengan kegiatan Tasyakuran di kompleks Makam Bupati pertama,
dilanjutkan dengan kegiatan Kirab Budaya dan puncaknya adalah persembahan Bondowoso Heritage
di Alun-Alun RBA Ki Ronggo. Penampilan kesenian asli Singo Ulung dan Drama Kolosal Babat
Bondowoso selalu hadir memeriahkan malam puncak peringatan Harjabo.

Pelaksanaan: Selasa – Rabu, 16 – 17 Juni 2020



Bondowoso Culture Night Carnival (BCNC) merupakan pawai
budaya persembahan 23 kecamatan se-Kabupaten Bondowoso
dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bondowoso.
Dilaksanakan pada malam hari menjadi daya tarik tersendiri
bagi para penonton. Setiap peserta pawai menampilkan
keunikan budaya yang ada di daerahnya, dibalut dalam
keindahan koreografi, musik dan kostum yang selaras.

Pelaksanaan: Jumat, 26 Juni 2020



Ijen Trail Running merupakan event resmi dari Asia Trail Master
yang dilaksanakan di Ijen, Bondowoso. Pesertanya berasal dari
berbagai negara di dunia. ITR menawarkan pengalaman lari lintas
alam yang menantang di dataran Ijen yang eksotis. Lintasannya
meliputi perbukitan, padang rumput, hutan, kebun kopi hingga
puncak Gunung Ijen.

Pelaksanaan: Sabtu - Minggu, 11 – 12 Juli 2020



Carnival of Light merupakan sebuah karnaval yang memanfaatkan
keindahan warna-warni cahaya dipadu dengan olah gerak dan
musik. Beragam bentuk lampion dan keunikan kostum menjadi
daya tarik utamanya. Para peserta beradu kreativitas untuk
mempersembahkan penampilan terbaiknya dalam Carnival of
Light.

Pelaksanaan: Jumat, 24 Juli 2020



Festival Muharram Bondowoso dilaksanakan dalam rangka
menyambut tahun baru Hijriyah. Beragam atraksi bernuansa islami
dihadirkan di pusat kota Bondowoso. Tidak hanya itu, Festival
Muharram Bondowoso juga menjadi ajang menggali potensi
Bondowoso lewat kreasi dan inovasi. Festival Muharram
Bondowoso dimeriahkan dengan Expo potensi daerah dan beragam
lomba selama dua pekan.

Pelaksanaan: Rabu, 19 Agustus 2020



Bondowoso Muslim Fashion Festival (BMFF) digelar dalam
rangkaian Festival Muharram Bondowoso. Kegiatan BMFF
mengakomodasi kreativitas para desainer muda Bondowoso dan
sekitar lewat peragaan dan kompetisi di bidang fashion design.
BMFF diharapkan dapat menjadi barometer perkembangan industri
fashion muslim yang kian populer serta menumbuhkan potensi
para desainer lokal dan daerah sekitar.

Pelaksanaan: Jumat, 28 Agustus 2020



Jazz de Ijen Bondowoso merupakan salah satu event unggulan Kabupaten
Bondowoso untuk memperkenalkan pesona Ijen kepada masyarakat luas lewat
persembahan musik berkualitas di kaki Gunung Ijen. Paduan antara sejuknya
malam di pegunungan, hangatnya kopi Arabica asli Bondowoso dan
romantisnya alunan musik yang jazzy persembahan musisi kenamaan Indonesia
memberi pengalaman tak terlupakan bagi pengunjung Jazz de Ijen. Ayo ke
Bondowoso, nikmati sisi lain pesona Ijen dalam Jazz de Ijen Bondowoso 2020.

Pelaksanaan: Sabtu, 28 September 2020



Ijen Enduro Challenge menantang para pecandu adrenalin di atas
sepeda gunung. Perpaduan antara jalur lintasan yang menantang
dan pemandangan alam yang memukau menjadikan Ijen Enduro
Challenge selalu menarik minat peserta. Peserta ditantang untuk
menaklukkan jalur-jalur ekstrim melintasi spot-spot menarik di
dataran Ijen yang sudah terkenal akan keindahannya karena
Bondowoso memang surganya Sportventure Tourism.

Pelaksanaan: Minggu, 25 Oktober 2020



Bondowoso telah dikenal sebagai Republik Kopi dengan
keunggulan kopi arabica yang dihasilkan dari tanah Bondowoso.
Kegiatan ini menghadirkan ragam jenis dan rasa terbaik kopi dari
seluruh nusantara agar pengunjung dapat mengenal kopi nusantara
lebih jauh. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan berbagai kompetisi
seperti Uji Citarasa Kopi, Barista Battle dan Latte Art.

Pelaksanaan: Oktober 2020


