Targi AGROTRAVEL 2011r.

PAKIET TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Weekend w Nowej Galicji, czyli Karpacka Troja, wino
i konie....
W PROGRAMIE:
• KARPACKI FESTIWAL ARCHEOLOGICZNY „DWA OBLICZA” W TRZCINICY

(SOBOTA 25.06.2011 R., NIEDZIELA 26.06.2011 R. )

W programie Festiwalu:
• Zwiedzanie Skansenu;
• Koncerty muzyki wczesnego średniowiecza;
• Pokazy stałe prezentowane przez odtwórców dawnych rzemiosł przez cały czas
trwania festiwalu (wykonywanie narzędzi, broni, ozdób, odlewanie brązu, bicie
monet, kowalstwo, strzelanie z łuku, wykonywanie instrumentów muzycznych itd.);
• Rekonstrukcje bitwy z udziałem ok. 100 walczących;
• Rekonstrukcje obrzędów słowiańskich (pogrzeb poległego księcia, obrzęd intronizacji,
wróżby dotyczące urodzaju);
• Pokaz mody pradziejowej;
• Obóz wczesnośredniowieczny – namioty, własna kuchnia, działalność rzemieślnicza,
prezentacja uzbrojenia, cykliczne bitwy;
• Konkursy dla publiczności (strzelanie z łuku, konkursy wiedzy o pradziejach i
wczesnym średniowieczu).
•

Jazda konna, wyżywienie i noclegi w gospodarstwach agroturystycznych .

INFORMACJE I SPRZEDAŻ:
CENA: 390 ZŁ/OSOBA

Weekend w Nowej Galicji, czyli Karpacka
Troja, wino i konie....
PIĄTEK, 24.06.2010 R.

do 16.00- Przyjazd do Jasła
od 16.00- Zakwaterowanie w Gospodarstwach Agroturystycznych
-Gospodarstwo „Agroturystyka na wzgórzu” w Trzcinicy,
- Gospodarstwo Agroturystyczne „Jaś i Małgosia” w Gorajowicach,
-Agroturystyczny Ośrodek Terapeutyczno - Rekreacyjny „PASIKONIK" w Tarnowcu,
- Gospodarstwo Agroturystyczne Wiktora Barańskiego w Tarnowcu.
18.30-Obiadokolacja
19.30. WYJAZD DO SKANSENU ARCHEOLOGICZNEGO KARPACKA TROJA
21.30-22.00 – Oficjalne otwarcie Skansenu dla turystów oraz wstęp do widowiska
teatralno-multimedialnego
Krótka ceremonia oficjalnego otwarcia Karpackiej Troi dla turystów, a także kilka słów
wprowadzających do widowiska.
22.00-22.45 – Plenerowe widowisko teatralno-multimedialne pt. „Karpacka Troja – Dwa
Oblicza”
Ok. 60-minutowe widowisko plenerowe łączące elementy przedstawienia teatralnego i
pokazu multimedialno-świetlnego, opowiadające dzieje grodu w Trzcinicy od jego powstania
w początkach epoki brązu (ok. 2100 p.n.e.), aż po zniszczenie ok. 1030 r. n.e.

Sobota, 25. 06.2010 R.
9.00 Śniadanie
10.00 Wyjazd do Stajni Galicja- możliwość jazdy konnej. Degustacja wina z „Winnicy Jasiel”
13.00-14.00. Zwiedzanie „Winnicy Jasiel”.
15.00. Obiad
WYJAZD DO SKANSENU ARCHEOLOGICZNEGO KARPACKA TROJA
16.30 – koncert zespołu Tryzna
18.00 – rekonstrukcja bitwy oraz obrzędu pogrzebowego księcia
19.30 – pokaz pradziejowej mody
20.30 – „Słowiański Mit o Stworzeniu Świata” – koncert, którego integralną częścią jest
opowieść o mitach i wierzeniach Słowian
Przez cały czas:
- prezentacje stałe – wykonywanie narzędzi, produkcja naczyń, broni, ozdób, odlewanie
brązu, bicie monet, strzelanie z łuku itd.
______________________________________________________________touch the past

-Możliwość zwiedzania wystawy stałej w pawilonie oraz grodziska (10.00-20.30)
-Zwiedzanie obozu wojów wczesnośredniowiecznych (Od 10.00)
Cyklicznie:
Konkursy i zabawy dla publiczności (konkurs strzelania z łuku, konkursy sprawności
posługiwania się narzędziami pradziejowymi, konkursy wiedzy).
21.30-powrót do gospodarstw agroturystycznych, kolacja.
___________________________________________________________________________
__

Niedziela, 26. 06.2010 R.
8.30 Śniadanie
9.00 -12.00 Jazda konna w gospodarstwach agroturystycznych
12.30 Obiad
WYJAZD DO SKANSENU ARCHEOLOGICZNEGO KARPACKA TROJA
13.30 – Rekonstrukcja bitwy
15.00 – Finały konkursów (pojedynki rycerskie oraz łucznicze)
16.00 – Rekonstrukcja wróżb związanych z urodzajem na podstawie przekazów z Rugii
17.00 – „Troja - historia prawdziwa” – widowisko teatralne w wykonaniu młodzieżowej grupy
teatralnej i chóru
18.00 – koncert zespołu Percival
Przez cały czas:
- prezentacje stałe – wykonywanie narzędzi, produkcja naczyń, broni, ozdób, odlewanie
brązu, bicie monet, strzelanie z łuku itd.
-Możliwość zwiedzania wystawy stałej w pawilonie oraz grodziska (10.00-20.30)
-Zwiedzanie obozu wojów wczesnośredniowiecznych (Od 10.00)
Cyklicznie:
Konkursy i zabawy dla publiczności (konkurs strzelania z łuku, konkursy sprawności
posługiwania się narzędziami pradziejowymi, konkursy wiedzy).
19.00 Kolacja w gospodarstwach agroturystycznych i wyjazd. (Możliwość przedłużenia pobytu
za dodatkową opłatą).

Oferta ważna do 30 kwietnia 2011r. przy minimalnej liczbie chętnych 10 osób.

CENA: 390 ZŁ/OSOBA

______________________________________________________________________touch
the past

Świadczenia zawarte w cenie:
- 2 noclegi
- wyżywienie wg. programu
- ubezpieczenie
- bilety wstepu
- transfery z i do gospodarstw
agroturystycznych
- jazda konna
- zwiedzanie winnicy z degustacją win
Informacje można
także uzyskać pod numerem tel.:
510 180 236
515 205 894
oraz na stronie:

www.nowagalicja.itl.pl

______________________________________________________________touch the past

