II Festiwal Lawendy na Kujawach
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Wysłane przez mlewandowska w śr., 2017-10-11 12:49
Wyobraź sobie: Falujący ﬁolet o różnych odcieniach i przecudowna woń, zwabiająca mnóstwo
kolorowych motyli. Siadasz na tarasie z widokiem na pole lawendy i jezioro, popijasz lawendową
tisanę i leniwie przegryzasz lawendowe kruche ciasteczko. Rozkoszujesz się widokiem, smakiem i
zapachem. Koisz swoje zmysły na lawendowym polu. To lawendowe uniesienie poczujesz we wsi
Leszcze w gospodarstwie Lovenda Kujawska.
A gdyby było Ci mało? 1 lipca w godz. 11.00-21.00 możesz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy
o właściwościach, zastosowaniu i uprawie lawendy. Wziąć udział w lawendowych żniwach i pracach na
plantacji. Skorzystać z profesjonalnych warsztatów zielarko – kosmetycznych. Zobaczyć jak przebiega
proces suszenia lawendowych bukietów i destylacji olejku lawendowego. Ci bardziej cierpliwi nauczą
się tu wić wianki i wyplatać lawendowe fusetki, robić lawendowe mydła czy świece.
Na festiwal obowiązuje limit miejsc, prosimy o przemyślane decyzje o udziale w wydarzeniu, by nie
blokować szansy uczestnictwa innym osobom. Rejestracja poprzez https://lawenda.evenea.pl/ [2]
Na niektóre warsztaty obowiązują limity zapisów - kto pierwszy, ten lepszy.
Program:
- 11:00 - teatrzyk Kamishibai dla dzieci,
- 11:00 - warsztaty kulinarne (limit: 20 osób),
- 12:00 - pokaz destylacji olejku lawendowego,
- 12:00 - warsztaty fotograﬁczne,
- 13:00 - warsztaty lampionowe dla dzieci,
- 13:00 - lecznicze działanie olejków eterycznych (limit: 30 osób),
- 14:00 - warsztaty wiankowe,
- 14:00 - warsztaty kosmetyczne (limit: 15 osób),
- 15:00 - warsztaty fusetkowe,
- 15:00 - masaże w lawendzie,
- 15:00 - pokaz destylacji olejków eterycznych,
- 16:00 - konkurs cięcia lawendy,
- 16:00 - warsztaty bukieciarskie,
- 16:00 - występy zespołów ludowych,
- 17:00 - koncerty - Polifonika i Jaca Dancing Band,
- 19:00 - ognisko i kino plenerowe,
- 21:00 - Santo Fuego - pokaz tańca z ogniem.
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okolica
Lovendowa zagroda położona jest z dala od innych osad wiejskich w otoczeniu trzech jezior Leszcze,
Pląsno i Tuczno. Jeziora te i ich okolice kryją liczne i ciekawe legendy. Z wizyty będą również
zadowoleni wędkarze, wielbiciele pieszych wędrówek i miłośnicy przyrody.

kontakt
Lovenda Kujawska
Karolina Grontkowska
Leszcze 32, 88-180 Złotniki Kujawskie
lovenda.kujawska@gmail.com
www.lovendakujawska.pl [5]
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