...sužinoki kaip smagu bumbint stintas po ledu...

STINTAPŪKIO ŠVENTĖ NERINGOJE
vasario 17-19 d.
02.17-19 (penktadienis-sekmadienis)
Nida

Baltijos Ice-Blokart ledrogių čempionatas
Plačiau http://racing.blokart.lt
Įspūdingą skriejančių ledrogių reginį galite stebėti
nuo Kuršių marių kranto Nidoje
02.17-19 (kelias veiks nuo penktadienio vakarienės
iki sekmadienio pusryčių)
Nida, Pervalka

Stintapūkio keliu

Sekdamas Stintapūkio meniu ir
pakeliausi, ir skanėstų paragausi...

po

Neringą

02.17 (penktadienis)
Nida

Lietuviška rokoteka
nuo 21.00 val. bare ,,Faksas“ (Taikos g. 32a)
02.18 (šeštadienis)
Preila

Poledinės žūklės varžybos ,,Preilos
blizgė 2012“ Neringos savivaldybės mero taurei
laimėti (varžybų nuostatai www.visitneringa.lt)
startas 8.00 val. – finišas 11.00 val.
Registracijai renkamės nuo 7.00 val. prie PreilosPervalkos bendruomenės namų (Preilos g. 27).
Nida

Sužinok
a p ie
p o le d in į
stintų
bumbinimą ir pamatyk tai gyvai
Nepraleiskite unikalios galimybės pamatyti ir pačiam
pabandyti kelis šimtus metų menančią stintų žvejybos
būdą ant Kuršių marių
12.00 val. renkamės Neringos istorijos muziejuje

(Pamario g. 53), kuriame vyks edukacinė programėlė –

susipažinsite su stintų žvejybos tradicija, pamatysite
žvejybai naudotus padargus, archyvines fotonuotraukas,
pažiūrėsite dokumentinį filmą.

Žiemos pramogų parkas
Neringos sporto mokyklos prieigos (Lotmiškio g. 2)
Parkas atsidaro 13.00 val.
• ledo ritulys;
• linksmosios rungtys (veltinio metimas, rąsto
pjovimas ir begalybė kitų);
• Užgavėnių karuselė;
• šiaurietiškas ėjimas;
• pirties malonumai;
• ledo arba sniego skulptūrų gamyba.

Stintapūkio vaišių alėja
Neringos sporto mokyklos prieigos (Lotmiškio g. 2)
Alėja atsidaro 13.00 val.
čia už litą kitą jus sušildys karštos arbatos puodelis,
pastiprins Užgavėnių skanėstas
14.30 val. Alėjoje vyks Blynų kepimo varžybos

„Stintapūkio garduolis“
Visi norintys dalyvauti ir pelnyti „Stintapūkio garduolio“
nominaciją, kviečiame registruotis iki š. m. vasario 15 d. tel. 8
469 20229, mob. 8 614 24249 el. paštas event@visitneringa.lt

Užgavėnių krantinė
Neringos sporto mokyklos prieigos (Lotmiškio g. 2)
Krantinė atsidaro 13.00 val.
• Užgavėnių kaukių nuomos punktas
Jei pritrūkote laiko pasigaminti kaukę, ją pagal savo
skonį ir stilių galėsite išsirinkti čia
• Morės deginimas, Lašininio – Kanapinio
varžybos, Užgavėnių šokiai, žaidimai ir
linksmybės.

Rekonstruotų kuršietiškų kostiumų
kolekcijos pristatymas
19.30 val. kviečiame į Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centrą ,,Agila“ (Taikos g. 4)

Kapela ,,Joldija“ KITAIP
nuo 21.00 val. bare ,,Faksas“ (Taikos g. 32a)

13.15 val. norinčius bumbinimą išbandyti patiems,
kviečiame buriuotis prie Neringos sporto mokyklos
(Lotmiškio 2). Iš čia ledrogėmis vyksime ant Kuršmarių
ledo.

Į Šventę Jus kviečia:

Neringos verslininkai, Neringos savivaldybė
Nidos KTIC ,,Agila“, Neringos sporto mokykla

