PRIREDITEV SPODBUJA
Ohranjanje spomina na preteklost, negovanje
tradicionalnih običajev in širjenje lokalnih
rastlinskih vrst in sort

NAPOVEDNIK
23.5.

Bosih nog naokrog voden
pohod po Naj tematski poti

20.6.
20.6.

Kolesarski vzpon iz Snovika
na Črnivec MTB race
Utrip mladosti

1.8.

Snovičkov festival

29.8. - 30.8.

Etnološki dnevi

19.9. – 20.9.

Pohodniški dnevi v
Tuhinjski dolini

25.10.

Cvetoča jesen

28.11.

Celovečerni koncert godbe
Tuhinjska dolina

26..12.

Žive jaslice pri Termah Snovik

PRIREDITEV OMOGOČAJO

TURISTIČNO DRUŠTVO
TUHINJSKA DOLINA
VABI NA

15. VELIKONOČNI
SEJEM
ETNOLOŠKA PRIREDITEV

OBČINA KAMNIK

v nedeljo, 29. 3. 2020
TURISTIČNO DRUŠTVO TUHINJSKA DOLINA

od 10. do 17. ure

www.td-tuhinjskadolina.si
www.facebook.com/turisticnodrustvotuhinjskadolina
Tel: 051 312 416 (Dragica Jagodic)

V POKRITEM PRIREDITVENEM
PROSTORU PRI TERMAH SNOVIK

NA VELIKONOČNEM SEJMU

DOGAJANJE

3. DRŽAVNO PRVENSTVO V
HITROSTNEM RIBANJU HRENA

29. 3. med 10.00 in 17.00 uro
Velikonočni sejem z bogato ponudbo domačih
dobrot









domači kruh iz krušne peči,
potice in druge velikonočne
dobrote,
med,
domači rezanci,
domači kis,
likerji,
siri in skute,
suhomesnati izdelki.

Predstavitev tradicionalnih ročnih del in obrti




Velikonočni sejem z bogato ponudbo domačih
dobrot




»

Napolnite velikonočno košarico z
lokalnimi
in
tradicionalnimi
velikonočnimi dobrotami.
Se poveselite ob zabavnih nagradnih
tekmovanjih.
Otroci ustvarjajo in pričarajo še bolj
prazničen velikonočni čas.







Hren zagotovo ne sme manjkati v
velikonočni košarici.
Pokažite svojo spretnost in preverite
kako hitri ste.
V ribanju hrena se lahko preizkusite na
edinstvenem zabavnem tekmovanju v
Tuhinjski dolini.
Prijave sprejemamo na
info@td-tuhinjskadolina.si

» Narava nas je velikodušno obdarila z vsem kar
potrebujemo, da ostanemo zdravi.«
SEBASTIAN KNEIPP

izdelovanje košev in košar,
izdelovanje izdelkov iz lesa,
izdelovanje butaric

Zabavni program
Ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle za
izdelovanje velikonočnih okraskov
ob 11.00 uri otvoritev in kulturni program z
Godbo Tuhinjska dolina
ob 12.00 uri 3. državno prvenstvo v hitrostnem
ribanju hrena (prijave do 11.00 ure istega dne)
ob 14.00 uri kulturni program

Poleg obiska velikonočno obarvanega
dogodka vas vabimo k sproščanju v
eko svet termalnih užitkov Terme Snovik.

