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Nádvoří zámku + Masarykovo náměstí
 9.00 třeboňské trhy na náměstí

 10.00 přivítání nové lázeňské sezony 2017 – nádvoří 

třeboňského zámku

 10.15 kostýmovaný průvod městem v podání 

Divadla Kvelb: Masarykovo náměstí – 

Jindřichohradecká brána – altán u Bertiných 

lázní – Jiráskova ulice – Sokolská ulice – 

Budovcova ulice – ulice U Světa – hotely Svět 

& Regent – lázeňský park – Lázně Aurora

Bertiny lázně /altán/
 10.30 příchod kostýmovaného průvodu – hraje 

a baví Divadlo Kvelb

Lázně Aurora /lázeňský park/
 9.00 řemeslné trhy

 10.00–11.30 hrají Třeboňští pištci

 11.30 příchod kostýmovaného průvodu – zahájení 

nové lázeňské sezony 2017 a slavnostní 

svěcení slatiny

 12.30 vystoupení mažoretek z Jindřichova Hradce

  13.00 třeboňská taneční skupina Break the rules 

 14.00 Šlágr band a hosté

 16.00 vyhlášení výsledků soutěží k Otevírání 

lázeňské sezony

 17.00–18.30 Jan Smigmator & Swinging Trio
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Večerní program v lázeňském parku
 20.00 Orchestr Jána Berkyho Mrenicu 

& sólistka Janka Orlická

 21.00 Jelen

 22.15 slavnostní ohňostroj k Otevírání 

lázeňské sezony 2017 v Třeboni

Doprovodný program 

hraje a baví Divadlo Kvelb 
(lázeňský park)

průvodcované prohlídky Lázní Aurora 
a Bertiných lázní (12.00–14.00 hodin)

volný vstup do bazénového komplexu 
Lázní Aurora (10.00–15.00 hodin)

skákací hrad pro děti (lázeňský park)

soutěže pro děti s Hitrádiem Faktor 
(lázeňský park)

jízda vláčkem Třeboňáčkem
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Změna 

programu 

vyhrazena. Bezplatný vstup 

na všechny akce v programu. 

V případě nepříznivého 

počasí bude program přesunut 

do Kulturního a kongresového 

centra Roháč.
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Soutěžte s námi o skvělé ceny a vyhrajte!
Připravili jsme pro vás soutěž „Získej razítko“ s našimi lázeňskými restauracemi. 

Těšit se můžete na hodnotné ceny.
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