Den vína
9. 11. 2019, 10:00–18:00, Janské Lázně,
Kolonáda
Oslava dobrého vína v secesní Kolonádě, kde se
můžete setkat s několika vinaři a prodejci vín, kteří
nabídnou vína jak tuzemská, tak i zahraniční, sýry
či klobásy. Atmosféru doplní hudební doprovod.
Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně
s.p., www.janskelazne.com
Český řemeslný trh pod obry
17. 11. 2019, Hostinné
Do Hostinného se sjedou řemeslníci z měst, obcí
a vísek z celých Čech i Moravy. Autoři přivezou
spoustu krásných výrobků ze dřeva, textilu, kůže,
šperky a mnoho dalšího. Bude tradičně přítomen
včelař i kořenářky. Široký sortiment občerstvení,
cukrovinek a dalších pochutin.
Pořadatel: Informační centrum a Město Hostinné,
www.hostinne.info
Adventní trhy v Kolonádě
22. –24. 11. 2019, denně 10:00–17:00, Janské
Lázně, Kolonáda
Víkend s řemeslnými stánky v prostoru secesní
Kolonády, tvořivé dílny s různými technikami pro
malé i velké, doprovodný kulturní program na
pódiu.
Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně
s.p., www.janskelazne.com
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
29. 11. 2019, Špindlerův Mlýn, centrum
Klidná, ničím nerušená předvánoční pohoda, vůně
cukroví a svařeného vína, purpury a vonných
františků. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
zpívání vánočních koled a milé slovo se sousedy
patří k nezaměnitelné atmosféře Vánoc.
Pořadatel: Špindlerův Mlýn,
www.mestospindleruvmlyn.cz

Svatokateřinské trhy
30. 11. 2019, Vysoké nad Jizerou, náměstí Dr.
Karla Kramáře
Tradiční rozsvěcení vánočního stromu spojené
s trhy a kulturním programem.
Pořadatel: Město Vysoké nad Jizerou,
www.info.vysokenadjizerou.cz
Staročeské Vánoce v muzeu v Domě pod
jasanem
30. 11. 2019, Trutnov, Voletiny
Magickou atmosféru vánočního tvoření doplní
koledy, tradiční pohoštění a vlastnoručně
vyrobený dárek či ozdoba. V dílničkách nechybí
malování perníků, výroba vánočních blahopřání,
jmenovek na dárky, půvabní andílci z plstěné vlny,
ozdoby z drátů, korálků a spousta dalšího tvoření.
Pořadatel: Tkalcovské muzeum,
www.dumpodjasanem.cz
VII. Jazzový listopad
listopad 2019, Vrchlabí, KD Střelnice
Oblíbený Jazzový Listopad / Jazz the November
ve Vrchlabí se svojí širokou nabídkou vystoupení
rozmanitých jazzových umělců nejen z ČR.
Pořadatel: KD Střelnice Vrchlabí,
www.strelnicevrchlabi.cz
Výstava Betlémů
listopad/prosinec 2019, Trutnov
Historické i současné, dřevěné, pletené, šité,
z papíru a dalších nejrůznějších materiálů, voňavé
i k snědku jsou Betlémy zapůjčené na tuto
půvabnou výstavu.
Pořadatel: Středisko volného času,
tel. 731 610 519

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí.
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30.11.2018.

