Termin i miejsce
Termin:
niedziela, Czerwiec 16, 2019
Miejscowość:
Leszcze
Kod pocztowy:
88-180 Złotniki Kujawskie,
Nazwa ulicy/alei/placu:
Leszcze 32
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.
III Lawendowa Niedziela - Roztańczona Lawenda BEZPŁATNE: Warsztaty taneczne dla dużych i
małych – poprowadzi Paweł Zumba Paczyński trener i właściciel Freedom Dance Studio w Bydgoszczy,
propagator i pasjonat Zumby Pole lawendy Lawendowy sklepik Mini zoo zagrodowe BILETY PŁATNE:
Pakiet Zmysłowym Szlakiem Lawendy – cena 20zł/os dorośli, 15 zł/os dzieci (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.
Destylacja olejku eterycznego z lawendy – dorośli koszt 10 zł/os, dzieci 8zł/os Na pokazie podpowiem
kiedy zrywać lawendę do destylacji? W jaki sposób otrzymujemy olejki eteryczne na przykładzie
destylacji parą wodną olejku z kwiatów lawendy. Powiemy do czego można leczniczo wykorzystywać
olejek lawendowy i hydrolat będący „produktem ubocznym” destylacji. Zabawy z Ciocią Klocią –
cena 16 zł/os Kino bambino: pokaz slajdów - bajek w stodole, Wiejskie podchody lub zabawy
podwórkowe, Skręcamy kwiaty z bibuły – warsztat. Plan dnia: godz 11 - 12 Poranek z Zumbą dla
dzieci i dorosłych godz 12- 14 Zabawy z Ciocią Klocią godz 13 – 14 Destylacja olejku lawendowego
godz 14 -16 Zmysłowym Szlakiem Lawendy
Bilety:

Impreza biletowana
adres strony: https://paszport.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/iii-lawendowa-niedziela-roztanczona-lawenda

