60. TRADICIONALNI KRAVJI BAL
NEDELJA, 17. SEPTEMBER 2017
FESTIVAL SIRA IN VINA, 16. SEPTEMBER
od 12. ure v Dvorani Danica, Bohinjska Bistrica
kravjibal.bohinj-info.com

PRAZNIK SIRA IN VINA
Sobota, 16. september 2017
od 12. ure v Dvorani Danica,
Bohinjska Bistrica
Čaka vas:
• pester celodnevni program
• degustacije sira, mlečnih izdelkov in vina
• prodaja sira, mlečnih izdelkov in vina
na stojnicah
• specialitete, pripravljene s sirom
• ples ob drogu, folklorne skupine,
harmonikarski orkester, za udaren začetek
pa bo poskrbela Godba Bohinj
• delavnice za otroke
Kje se bo odvijalo dogajanje?
B
DVORANA

DANICA

V Bohinjski Bistrici, točneje v Dvorani Danica,
bo 16. septembra potekal že četrti Praznik sira in vina,
na katerem se bodo predstavili slovenski sirarji
in vinarji. Ob degustacijah sira in vina bodo na voljo
tudi specialitete s sirom in mlečnimi izdelki, ki jih
bodo pripravljali priznani bohinjski gostinci. Za
najmlajše pripravljamo zanimive delavnice, obiskala
jih bo tudi Kravica Fejstka.
Bohinj je že dolga leta priznan po svojem siru in tudi
tradicionalni prireditvi Kravji bal. Namen praznika
sira je še povečati prepoznavnost Bohinja po svojih
dobrotah. V lokalnih gostilnah ali visoko v planinah,
sir bo vedno nosil dober glas daleč naokrog. V Bohinju
želimo ponuditi obiskovalcem dvodnevni dogodek,
ki je odlična priložnost za gurmanski oddih ob koncu
tedna.
Siri, jedi in vino bodo na voljo za degustacije,
v prodaji bodo tudi izdelki iz redne prodaje sirarjev
in vinarjev. Gostinci bodo poskrbeli za specialitete,
ki vsebujejo sir in ostale mlečne dobrote. Na prireditvi
se bodo prodajali kupončki, ki bodo plačilno sredstvo
za degustacijo in nakup sira in vina.

A
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PRIREDITVENI PROSTOR DVORANA DANICA
Triglavska cesta 60, 4264 Bohinjska Bistrica
GPS koordinate: N 46°16´27˝ E 13°5´55˝
PARKIRANJE: Avtobusi potnike pripeljejo do dvorane, kjer jih
odložijo in parkirajo na parkiriščih A, B, C
Parkirna mesta za avtobuse in osebna vozila:
Parkirišče A pred kulturnim domom Joža Ažmana,
Triglavska cesta 16, 4264 Bohinjska Bistrica, oddaljenost: 600 m
GPS koordinate: N 46°16´21˝ E 13°57´19˝
Parkiršče B pred osnovno šolo dr. Janeza Mencingerja,
Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica, oddaljenost: 915 m
GPS koordinate: N46°16´32˝ E 13°57´06˝
Parkiršče C na spodnji postaji smučišča Kobla
(smer vožnje: Triglavska cesta, Jelovška cesta, cesta na Ravne)
Parkirišče se nahaja na levi strani ob začetku ceste na Ravne,
oddaljenost: 1,3 km
GPS koordinate: N 46°16´04˝ E13°57´32˝

NASTANITEV: vsem, ki bi želeli preživeti
pester in okusen konec tedna, priporočamo,
da kontaktirate Info center Bohinj
e: info@bohinj-info.com | t: +386 (0)4 574 60 10

Vstopnina: odrasli 5,00 EUR (v ceni
je všteta vstopnina in za 3€ kuponov)
otroci do 12. leta imajo prost vstop!

60. JUBILEJNI KRAVJI BAL

PROGRAM:

Nedelja, 17. september 2017

• Narodno zabavni ansambli: Poskočni
muzikantje, Pvaninski abuhi, Ansambel
Tomaža Rota
• Bohinjski majerji in majerice
• Folklorne skupine Bohinja z gosti
• Godba Bohinj z gosti – Godba Komenda
• Ljudski pevci iz Haloz
• Prireditev bo povezoval Kondi Pižorn
• DOMAČA BOHINJSKA HRANA
• BOHINJSKI SIR
• LesEnDemo2017: prikaz sodobne priprave
in rabe lesa za kurjenje (žage, vitli,
cepilniki, kotli ...)
• Otroški bal
• Citrarski nastop
• PREDSTAVITEV BOHINJSKIH CIK

od 10. ure, prireditveni prostor
v Ukancu v Bohinju
Kravji bal je najstarejša prireditev, ki je bila do
petdesetih let predvsem praznik za domačine, ki so
se skupaj s planšarji in gostinci veselili ob koncu
turistične in pašne sezone.
Turistično društvo Bohinj letos prireditev
organizira že 60-ič. Na prireditvi sodelujejo
planšarji in majerji, ki z višje ležečih planin
privedejo okrašene trope živine in na ramenih
prinesejo „basengo“ – vse, kar potrebujejo
za izdelavo sira in druge stvari, ki so potrebne za
življenje na planini.

Kravji bal je pravi bohinjski praznik,
ki ga ne smete zamuditi!

Dodatne informacije:
Turistično društvo Bohinj, Jure Sodja
+386 (0)40 572 611
jure.sodja@bohinj-info.com

UŽIVAJ JESEN
V BOHINJU
www.bohinj.si

Bohinj, ponosni
član Alpine Pearls
Association.

