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FESZTIVAL
VINARIUM

LENDVAI SZÜRET

PICASSO

KULTÚRA és TURIZMUS
NEMZETKÖZI KONFERENCIA

VINARIUM KILÁTÓTORONY
AVATÁSA

Lendván 2015. augusztus 28. – szeptember 5. 

A hagyományos néprajzi-gasztronómiai rendez-
vény a város különböző pontjain zajlik. A Lend-
vai Szüret a szőlő- és bortermelők ünnepe, mely 
lenyűgöz változatos egész napos programjával, 
gazdag gasztronómiai kínálatával, melyet érdemes 
megfűszerezni a kiváló lendvai borokkal.

11.00 -13.00
Hagyományos felvonulás  
Millenniumi fotó
13.00 - 17.00
Helyi gasztronómiai kínálat
15.00 - 17.00
Néptáncfesztivál – Ének és tánc mint kulturális örökség
18.00 - 22.00
Utcabál a Weekend band együttessel
22.00 - 00.00
Mejaši tambura együttes koncertje
00.00 - 01.30
Utcabál a Weekend band együttessel

szeptember 5.

Lendvai

Szüret 2015

BOGRACFEST



szeptember 2-án 17 órakor
Lendva-hegyLendva óvárosában a polgári házak történelmi színfalai 

között, a festői Lendva-hegyi szőlőhegyek lábánál
immár több mint egy évtizede zajlik a legnagyobb 
bográcsgulyásfőző verseny Szlovéniában.

2015

augusztus 29.
az óvárosban

8.00 - 9.00

A fúvószenekar ébresztőt ad

9.00 - 13.00

A résztvevő csoportok gyülekezete, a hozzávalók átvétele, a verseny-

helyek elrendezése és a bográcsfőzés megkezdése

9.00 - 12.00

Degusztációs bogrács főzése a gasztró-szigeteken

Utcai zenészek animáció

12.00 - 18.00

Rádióállomások programja

13.00 - 14.00

Értékelés és eredményhirdetés a  „Legszebben elrendezett  verseny-

hely” kategóriában

14.00 - 18.00

Gyermek animációs programok a városi parkban

17.00 - 19.00

Bogrács minták értékelése

20.00 - 21.30

Eredményhirdetés a  »Bográcsmester« kategóriában

18.00 - 23.00

Szórakoztató program a Tropik együttessel

A nyitás napján a belépés ingyenes.

A lendvai Vinarium
Kilátótorony avatása

KULTÚRA és
TURIZMUS

A szakmai közönségnek szóló konferencián 
Pécsről (Magyarország), Grázból (Ausztria) és 
Đurđevacról (Horvátország) érkező szakember-
ek tartanak előadást.

A konferencia tiszteletbeli védnöke 
mag. Julijana Bizjak Mlakar  a szlovén kulturális 

miniszter asszony.

18.00 - 21.30

A Nova Legija együttes szórakoztatja a közönséget

21.30 - 22.00

Bográcsfeszt szerencsejáték: nyeremény sorsolás

22.00 - 01.30

Utcabál a Zrin tambura együttessel

augusztus 28. - Városháza

Az 53,5 m magas kilátó, melynek tetejéről négy 
országba látunk, Lendva központi idegenfor-
galmi találkozási pontja lesz, melynek gasz-
tronómiai kínálatában megkóstolhatjuk a hely-
ben termelt borokat és a helyi alapanyagokból 
készült ételeket.

• AZ ÓVÁROSBAN

• HOTEL ELIZABETA KÖRÜL


