
14.00  Koncert pihalnega  
 orkestra GODBA DOBRNA
15.00  MAŽORETKE

NAŠA DEDIŠČINA:
• srečanje starodobnih kolesarjev Slovenije, vožnja na 

relaciji Bife Arlič –  Vinska Gorica – center Dobrne – 
ploščad ZDRAVILIŠKEGA DOMA,

• športne igre na starodobni način: kegljanje na 
»ruskem kegljišču«, balinanje, hoja na hoduljah, 
spretnosti v medgeneracijskem centru, 

• spretnostna vožnja s starodobnim kolesom v aleji 
parka, nagrade za sodelujoče ekipe 

• razstava starodobnih in sodobnih koles, 
demonstracijska vožnja z električnimi  kolesi, 

• foto atelje: fotografiranje na starodobni način po 
projektu Fotograf za en dan – mladi TD Dobrna,

• dan odprtih vrat: Hiša kulturne dediščine Polenek – 
organizirana vožnja.

PONUDBA NA STOJNICAH 
v delu parka imenovanem katedrala:
• degustacija najbolje ocenjenih vin  modra frankinja, 

belih sort in zvrsti,
• predstavitev vabljenih društev s  ponudbo izdelkov,
• rokodelske stojnice.
• LAJNARJI, popestritev dogodka

TERME DOBRNA gostinska ponudba

21. 7.  
od 14. ure dalje

20
19

Turistična Dobrna
www.turisticnodrustvodobrna.si

Poletna nedelja 
    v parkuDobrna

OKAJENI 
MUZIKANTJE 
bodo skrbeli za narodno zabavne 
viže, smeh in dobro voljo!
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