
              AKCIE Bardejovské Kúpele 2017: 
 

 

Máj 2017: 
DEŇ DETÍ v Bardejovských Kúpeľoch – 4. ročník / 28.05.2017 /; Areál pri Kúpeľnej kolonáde 

- podujatie pre deti so začiatkom o 13.00 hod., ktoré sa bude konať v areáli pred 
Kúpeľnou kolonádou. Pripravené sú rôzne detské atrakcie /nafukovací hrad a pod./ 
a animačné aktivity /maľovanie na tvár, modelovanie balónov, .../. Podujatie sa 
uskutoční za každého počasia. Vstup voľný. 

 

 

Jún 2017: 
POŽEHNANIE MINERÁLNYCH PRAMEŇOV / 02.06.2017 /; Kúpeľná kolonáda 

- začiatok o 13.30 hod. v priestoroch Kúpeľnej kolonády 
 

OTVORENIE KÚPEĽNEJ SEZÓNY – 20. ročník  / 02.06.2017 /; Letné kúpalisko 

- začiatok o 17.00 hod. / pre VIP hostí/ a o 19.00 hod. /pre zamestnancov/, na letnom 
kúpalisku. Akcia sa koná za každého počasia. Len pre pozvaných hostí, klientov a.s. 
a zamestnancov!!! 

 

VÝSTAVA RUŽÍ A ĽALIÍ  / jún /; Kúpeľná kolonáda 

 

 

Júl – August 2017: 
MEDZINÁRODNÉ HUDOBNÉ LETO – 63. ročník / júl – august 9 týždňov /; Pódium pri Kúpeľnej 

kolonáde 

- pri kolonáde sa konajú denne /okrem pondelkov/ kolonáde koncerty klasickej hudby 
v podaní orchestra Cassovia Ensemble Košice v mesiaci júl a Prešovského salónneho 
orchestra v mesiaci august /utorok – nedeľa: 10.30 – 11.30 hod. a 16.30 – 18.00 hod./. 
Súčasťou MHL je aj cyklus 10 koncertov vážnej hudby v koncertnej sále hotela Astória, 
so začiatkom vždy o 19.00 hod. Vstup: 2 €. Koncerty pri kolonáde grátis. 

 

 

Júl 2017: 
BARDEJOVSKÉ KÚPEĽNÉ DNI – 14. ročník / 08. – 09.07.2017 /; Areál pri Kúpeľnej Dvorane 

- začiatok o 14.00 hod. v areáli pred Kúpeľnou Dvoranou. Tradičné podujatie spojené 
s bohatým kultúrnym programom. Súčasťou podujatia sú aj atrakcie a rôzne animačné 
aktivity pre deti. Prezentácia a predaj tradičných remeselných a iných výrobkov. 
 

 



August 2017: 
VÝSTAVA GLADIOLOV / august /; Kúpeľná kolonáda 

ALŽBETÍNSKY DEŇ – 14. ročník / 20.08.2017 /; Areál pri Kúpeľnej kolonáde 

- pamätný deň, ktorý sa realizuje na počesť návštevy cisárovnej Alžbety – Sisii, ktorá 
v Bardejovských Kúpeľoch strávila dva týždne. Spomienková slávnosť o 14.30 hod. pri 
pamätníku cisárovnej. Sprievodný program: prechádzka cisárovnej Sissi s Franzom 
Jozefom v dobových kostýmoch po areáli kúpeľov a možnosť fotenia sa s nimi. Rôzne 
sprievodné programy. Vstup voľný. 
 

 

September 2017: 
PREHĽAD DYCHOVÝCH HUDIEB a PIVNÝ FESTIVAL – 5.ročník / 03.09.2017 /; Areál pri Kúpeľnej 

kolonáde 

- prehliadka dychových hudieb /13.00 – 18.00 hod./ a vystúpenia ľudových súborov, 

ktoré sa budú konať pred Kúpeľnou kolonádou. Sprievodný program pre deti. Súčasťou 

podujatia je malý Pivný festival – prezentácia viacerých druhov pív firmy Heineken 

Slovakia. Začiatok o 13.00 hod. Vstup voľný. 

 

HORNOŠARIŠSKÝ VÍNNY FESTIVAL – 3.ročník; / 30.09.2017 /; Kúpeľná Kolonáda 

- prezentácia viacerých slovenských vinárstiev, bohaté sprievodné akcie a kultúrny 
program so začiatkom o 13.00 hod. v priamo v Kúpeľnej kolonáde. 
 


