STAŇTE SA JEHO
SÚČASŤOU A VYHRAJTE
ZAUJÍMAVÉ CENY
Máte záujem stať sa na jeden deň súčasťou stredoveku
a vyskúšať si dobový život na vlastnej koži?
Tak neváhajte, oblečte si stredoveký kostým
(šľachtica, šľachtičnej, mešťana,
remeselníka, kata, hlásnika,
slúžky, rytiera,...)
a vychutnajte si ten pocit!

STREDOVEKÝ
DEŇ III

NOVINKA!!!
Zúčastnite sa stredovekej módnej prehliadky na Mariánskom námestí a zaradíme vás do žrebovania o atraktívne ceny:

13. august 2010
Mariánske námestie,
Žilina

1. Spiatočná letenka Žilina – Paríž pre dve osoby v hodnote 380,- Eur od Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s.
2.	Víkendový pobyt pre dve osoby s raňajkami v hoteli Holiday Inn v Žiline v hodnote 230,- Eur od Panoráma Šport Hotel, a. s., Žilina
3.	Voucher „pohody“ na ubytovanie pre dve osoby na dve noci v penzióne a dreveniciach Jánošíkov dvor v Zázrivej s možnosťou vyskúšať si novinku na
Slovensku – adventure golf – v hodnote 114,- Eur od Juraj Málik – Jánošíkov dvor, Žilina

4.	Permanentka do Relax Area v hoteli Holiday Inn Žilina (10 vstupov á 2 hodiny) v hodnote 100,- Eur od Panoráma Šport Hotel, a. s., Žilina
5.	Poukaz na ubytovanie pre dve osoby v dvojlôžkovej izbe štandard s raňajkami vo Ville Nečas v hodnote 85,- Eur od Villa Nečas, s. r. o., Žilina
6. Kolekcia kníh o Žiline v hodnote 130,- Eur od združenia Facta Non Verba, Žilina.
Návrhy kostýmov a bližšie informácie získate u organizátora
akcie: Turistická informačná kancelária (TIK) mesta Žilina,
Republiky 1, Žilina, Tel.: 041/723 31 86, 0907 845 567,
0911 548 300, 0949 047 001, info@tikzilina.sk,
www.tikzilina.sk, www.zilina.sk, www.stredovekyden.sk
Registrácia sa uskutoční pri pulte TIK mesta Žilina na Mariánskom
námestí od 15.00 hod. Následne o 16.00 hod. sa koná stredoveká módna
prehliadka.
Do žrebovania postupujú všetci kostýmovaní účastníci, ktorí sa zaregistrujú
a absolvujú krátku módnu prehliadku. Akcie sa nemôžu zúčastniť osoby,
ktoré sú súčasťou programu Stredovekého dňa.

Stredovek vás baví, bavte sa v stredoveku...

Požičovne dobových kostýmov:
Požičovňa kostýmov a krojov pri Matici slovenskej
Volgogradská 2, 036 08 Martin – Priekopa
satnica@matica.sk www.matica.sk
Tel.: +421 (0)43 42 86 525
Cena: od: 13,- Eur / 1 vypožičanie
Otváracia doba: Po – Pia: 7.00 – 12.00, 12.40 – 14.30
Kaviareň Emócia
M. R. Štefánika 2, Žilina (budova Považskej galérie umenia v Žiline)
Tel.: +421 (0)903 651 222
Cena: od: 10,- Eur /1 vypožičanie / kostým pre dospelého
7,- Eur /1 vypožičanie / kostým pre dieťa
Otváracia doba: Po – So: 10.00 – 20.00

Ceny do žrebovania venovali:
Prevádzkovateľ medzinárodného letiska Žilina s pravidelnými letmi do celého sveta – denne!
www.airport.sk
Holiday Inn Žilina je moderný 4 hviezdičkový kongresový hotel, dobre dostupný z hlavných diaľničných príjazdových smerov
iba 5 minút chôdze od historického centra mesta Žilina. Ponúka komfortné ubytovanie a širokú škálu služieb. Holiday Inn
Žilina – najlepší biznis hotel na Slovensku aj vďaka flexibilite a kapacite ponúkaných priestorov, širokej ponuke služieb ako
i profesionálnemu prístupu svojich zamestnancov. So 133 izbami, kongresovou sálou s kapacitou až 700 osôb a RELAX Areou
predstavuje perfektný výber pre obchodných cestujúcich ako i cestujúcich za oddychom. Hotelová reštaurácia COSMOPOLITAN je to pravé miesto pre Vašu rodinnú oslavu, alebo svadbu podľa Vašich predstáv. Hotel pravidelne organizuje koncerty
a kultúrne a divadelné predstavenia pre širokú verejnosť. Bližšie informácie o hoteli a prebiehajúcich akciách na webovej stránke
www.holidayinn-zilina.sk.
Máte radi tradičné, ale originálne miesta? Tak neváhajte a zažite svoj zážitok s Jánošíkovým dvorom v Zázrivej, v krásnej prírode
Malej Fatry. Nadštandartné ubytovanie s kapaciou 42 lôžok, výborná reštaurácia so slovenskými špecialitami, zážitkové balíčky
počas celého roka i absolútna novinka na SR - Adventure golf.
A čo je vlastne adventure golf? Klasický golf zmenšený do veľkosti minigolfového ihriska. Na relatívne malej ploche zažijete
vzrušenie naozajstných golfových hráčov a nepotrebujete na to žiadny špeciálny tréning ani drahú výstroj. Zvládne ho každý,
malé deti aj seniori. Dobrodružný golfík s 18 jamkami je tu pre všetkých. Jánošíkov dvor – zábava pre celú rodinu.
www.janosikovdvor.sk
Hotel Villa Nečas Žilina
Ubytovanie – klimatizované izby, TV, minibar, trezor. Apartmán s jakuzzi a parnou saunou. Internet a sauna s chladiacim
bazénom v cene ubytovania, masáže za príplatok.
Reštaurácia s ocenením najlepšia Trend TOP na Slovensku a Gurmán roka. Ponúkame i obedové menu formou bufetových
stolov, podzemnú vinotéku s výberom slovenských i zahraničných vín a slnečnú terasu s detským ihriskom.
Business – školenia, konferencie, porady, kompletné technické vybavenie.
Catering – zabezpečenie komplexných cateringových služieb s profesionálnym servisom na Vami zvolené miesto.
Wellness – pre verejnosť – fínska suchá sauna s chladiacim bazénom, infra sauna, masáže – relaxačná a športová, bankovanie.
Svadby – možnosť cirkevného i civilného sobáša (kaplnka v areáli parku hotela), slávnostná hostina, ubytovanie pre hostí
a mladomanželov.
Parkovisko - bezplatné, strážené kamerovým systémom.
Rezervácie: Villa Nečas, s. r. o. • Celulózka 3494, 011 61 Žilina
Tel : +421 41 509 1001 • www.villanecas.sk
FACTA NON VERBA, Centrum pre dejiny Žiliny a pre dejiny drotárstva
Združenie vzniklo na jar roku 2009 z dôvodu potreby prezentovať dejiny Žiliny a dejiny drotárstva. A prečo práve tieto dve
zdanlivo nesúrodé a nesúvisiace veci? Odpoveď je jednoduchá. Práve v Žiline sa v roku 1942 vytvorilo múzeum, ktoré spájalo
v sebe snahu lepšie poznať dejiny mesta a dejiny drotárstva.
www.factanonverba.sk

,
POZVANKA

Ako vyzerá mesto pod rúškom noci?
Čo ukrýva tajomné ticho?
Ožijú povesti, legendy a tajomné bytosti?
Pozývame Vás na prehliadku mesta
pre nebojácnych...

NOČNÁ PREHLIADKA MESTA
S PREKVAPENÍM
alebo KTO SA BOJÍ, NESMIE DO MESTA...
Dátum: 14. 8. 2010 od 22.00 – 24.00 hod.
Miesto stretnutia: TIK mesta Žilina
Cena: 1,50 Eur / dospelá osoba
Účastníci v dobovom kostýme zdarma.
Vhodné len pre dospelé osoby.

