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Tip na výlet  
v okrese Prievidza 

16.1.2016 – 17.1.2016 

 
Pochod vďaky SNP 
 

Počas tohto víkendu sa v sobotu 16. januára 2016 sa v Cigli a Handlovej uskutoční už 41. ročník 

významnej spoločensko-turistickej akcie Pochod vďaky SNP. Cieľom tohto pochodu, ktorý je 

v súčasnosti považovaný za najvýznamnejšie zimné turistické a spoločenské podujatie hornej 

Nitry, je pripomenúť mnohostranným a príťažlivým spôsobom pozitívne hodnoty významnej slovenskej 

historickej udalosti. Pochod je rozčlenený na sedem trás (štyri turistické a tri bežkárske v prípade 

dostatku snehu). Začiatok pochodu je stanovený na 9:00 hod od Pamätníku padlých v obci Cigeľ. 

Po návrate z jednej zo siedmich trás účastníci dostanú výborný guláš, nápoj, odznak a účastnícky list. 

Viac informácií a propozície podujatia nájdete na webovej stránke www.pochodvdaky.sk. 

      
Miesto konania: obec  Cigeľ, mesto Handlová a okolie 

Čas konania: sobota 16. január 2016 od 09:00 hod. 

 
FRIDA – Maľovať a milovať 
 

Po náročnom turistickom pochode si môžete dopriať trochu kultúry a pozrieť si pôvodný slovenský 

muzikál FRIDA – Maľovať a milovať od hudobného skladateľa Rudolfa Geriho, scenáristu Daniela 

Heviera a režiséra Karola Vosátka. Muzikál je venovaný životnému príbehu jednej 

z najvýznamnejších umelkýň 20. storočia, legendárnej mexickej maliarke Fride Kahlo. 

Predstavenie, ako boli aj život a dielo tejto umelkyne, je plné vášne, lásky, humoru, podmanivej hudby 

a tanca. Viac informácií o tomto podujatí nájdete na priloženom plagáte. 

     
Miesto konania: Kultúrne centrum Bojnice 

Čas konania: sobota 16. január 2016 o 15:00 hod. alebo 19:00 hod. 

 

http://www.pochodvdaky.sk/
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Biograf Bojnice 
 
V Bojniciach, v centre Starého mesta priamo pod Bojnickým zámkom, môžete nájsť štýlovú reštauráciu 

Biograf Wine Bar and Restaurant s jedinečnou atmosférou Starého kina, ktorá dýcha históriou tohto 

miesta. Reštaurácia Biograf vznikla renováciou priestorov prvého bojnického kina z minulého storočia. 

Priestory zdobia originálne dobové plagáty filmov i hercov, staré filmové premietačky, filmové kotúče a ďalšie 

historické artefakty súvisiace s filmovým remeslom. Reštaurácia ponúka jedlá kvalitnej kuchyne, pripravené 

z čerstvých surovín, pričom recepty sú vždy niečím originálne. Pre návštevníkov je pripravené aj sezónne 

menu, či široká ponuka kvalitných vín. 

 

    
 

      
 

     
 
Kontakt: 
Biograf Wine Bar and Restaurant, Hurbanovo námestie 42, Pálffyho ulička, 972 01 Bojnice 
Telefón: +421 908 657 254 
E-mail: info@biografrestaurant.sk 
www.biografrestaurant.sk  

mailto:info@biografrestaurant.sk
http://www.biografrestaurant.sk/

