
Program otvorenia

Č ervený Kláš tor
Kostol sv. Antona Pustovníka v NKP Kláš tor

kartuziánov

09:00 - Svätá omš a

10:30 – 11:30

- Príhovor k Medzinárodnému dň u pamiatok a

historických sídiel

- Odovzdanie Ceny Alž bety Güntherovej - Mayerovej

2018

I. nádvorie NKP Kláš tor kartuziánov - kultúrny
a spoloč enský program

11:00 – 14:30
- Vystúpenia folklórnych súborov Zamaguria

- Ochutnávka tradič ných regionálnych š pecialít

- Ž ivá hudba na poč úvanie

Prístavisko pltí Pod lipami
otvorenie letnej turistickej sezóny

12:00 – 12:30
- Folklórny sprievod na prístvavisko pltí

- Príhovory organizátorov

- Odomknutie rieky Dunajec a turistických

chodníkov

12:30 – 14:00

Splav rieky Dunajec plť ami do Lesnice

Lesnica

14:00 - 15:30

- Chata Pieniny

- Kultúrny program na amfiteátri

- Spoloč enské posedenie pri ľ udovej hudbe

Združ enie pre rozvoj

regiónu Pienin aZamaguria

Vás pozýva dň a

27. 4. 2019

na spoloč ensko - kultúrne podujatie

Otvorenie letnej turistickej sezóny

"PIENINY 2019"

Hlavní organizátori:

Združ enie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria

MAS Tatry - Pieniny LAG

Obec Č ervený Kláš tor

CYPRIAN, n. o., Č ervený Kláš tor

Spoluorganizátori:

Chata Pieniny Lesnica

1. Pltnícka a Turistická Spoloč nosť na Dunajci

Rekreač né zariadenie Goralský dvor Haligovce

Združ enie pltníkov Č ervený Kláš tor,

Združ enie pltníkov Majere

Rekreač né zariadenie Dunajec Č ervený Kláš tor

Kúpele Smerdž onka Č ervený Kláš tor

Pamiatkový úrad SR Bratislava

Správa PIENAP-u Spiš ská Stará Ves

Organizač né pokyny:

Voľ ne prístupné aktivity sú:

Kultúrny program v Kláš tore kartuziánov a slávnostné

otvorenie turistickej sezóny v parku Pod lipami v

Č ervenom Kláš tore.

Kultúrny program v Lesnici.

Pre pozvaných hostí sú urč ené aktivity:

- splav po rieke Dunajec,

- ochutnávanie š pecialít zamagurskej kuchyne v

Č ervenom Kláš tore a v Lesnici.

Ostatní návš tevníci majú mož nosť :

- zúč astniť sa splavu po Dunajci podľ a

kapacitných mož ností pltníkov za poplatok 6 € ,

- využ iť obč erstvenie v Č ervenom Kláš tore a v Lesnici

za úhradu

Prosíme úč asť oznámiť organizátorom do 23.4.2019:

tel.: +421 (0) 52 7897578 +421 (0) 903 634347

alebo emailom na adresu info@tatry-pieniny.com

Spoloč ensko - kultúrne podujatie sa uskutoč ň uje s podporou

Preš ovského samosprávneho kraja v rámci Programu 2 - "KULTÚRA"


