Termin i miejsce
Termin:
niedziela, Czerwiec 9, 2019
Miejscowość:
Leszcze
Kod pocztowy:
88-180 Złotniki Kujawskie,
Nazwa ulicy/alei/placu:
Leszcze 32
Powiat i gmina:
Złotniki Kujawskie
Kategoria wydarzenia:
Inne
Opis wydarzenia:
Wyjątkowa propozycja dla rodzin z dziećmi ale nie tylko! Z pobytu u nas możesz korzystać jak tylko
chcesz. Możesz spacerować i oddawać się aroma i koloroterapii, którą stworzyła sama natura ;)
Rozłożyć koc, poleniuchować, urządzić sobie piknik w lawendzie. W porze obiadowej skosztować
wiejskiego jedzonka lub oferty sklepiku. Nasi najmniejsi goście mogą wyszaleć się na specjalnie
wydzielonym dla nich placu oraz poznać nasze zagrodowe zwierzątka. Każdej niedzieli przyświeca
inna tematyka ale zawsze króluje tutaj lawenda! Na ogólnodostępne atrakcje wg planu dnia wstęp jest
wolny. Dla chłonnych lawendowej wiedzy i atrakcji przygotowaliśmy ciekawe spotkania i warsztaty
zarówno dla młodszych i starszych. Na te warsztaty należy wcześniej zakupić bilet przez portal Tickeo.
II Lawendowa Niedziela – Spotkanie z poezją i poetami BEZPŁATNE: Popołudnie z poezją poprowadzi
Pani Wiesława Barbara Jędrzejewska – poetka, pisarka, dziennikarka i animatorka kultury, wydała
sześć książek autorskich i trzy płyty ze swoją poezją śpiewaną, laureatka wielu ogólnopolskich
konkursów literackich w dziedzinie poezji i prozy, od 2007 prowadzi Kawiarnię Literacką w domu
kultury Modraczek w Bydgoszczy, wyróżnioną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
odznaką Zasłużony Dla Kultury Polskiej, Kobieta z Pasją 2011r i Kobieta Roku 2010. Pole lawendy
Lawendowy sklepik Mini zoo zagrodowe BILETY PŁATNE: Pakiet Zmysłowym Szlakiem Lawendy –
cena 20zł/os dorosły, 15 zł/os dziecko ( do lat 3 gratis) Tutaj poznasz lawendę wszystkimi zmysłami!
Odkryjesz tajemnice lawendowego pola i tej niezwykłej rośliny. Zachwycisz się i zaskoczysz jej
różnorodnością i wszechstronnym zastosowaniem. Spotkanie obejmuje oprowadzanie po plantacji,
wizytę w suszarni oraz zajęcia ogrodnicze, podczas których rozmnożysz lawendę z przysłowiowego
listeczka. Na warsztacie z lawendowej młócki, spróbujesz sił w okruszaniu lawendowych bukietów.
Kwiatki przesiejesz na sicie, tak aby piękne i pachnące zapakować w śliczny woreczek. Będzie też czas
na fotograﬁę w lawendzie, zerwanie pamiątkowego bukietu iskosztowanie lawendowego napoju.
Uczestnicy zabierają ze sobą przygotowaną na warsztatach sadzonkę i instrukcją uprawy, bukiet
zerwany z pola i woreczek wypełniony suszoną lawendą. Zabawy z Ciocią Klocią – cena 16 zł/os Kino
bambino – pokaz slajdów - bajek w stodole, Wiejskie podchody lub zabawy podwórkowe, Amulety z
gliny – warsztat. Plan dnia: godz 11 – 13 Zabawy z Ciocią Klocią godz 13 -15 Pakiet Zmysłowym
Szlakiem Lawendy godz 14 30 Popołudnie z poezją

Bilety:
Impreza biletowana
adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/ii-lawendowa-niedziela-spotkanie-z-poezja-i-poetami

