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Prima Aprilis
Polska i Europa

W krajach anglosaskich znany 
pod nazwą „Dzień Głupca” 

(April Fool’s Day). W tym dniu 
można bezkarnie zrobić komuś 

psikus lub nieszkodliwie go 
oszukać. Do dzieła! 

    http://hoaxes.org/aprilfool/ 
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Wielki Tydzień w Bradze,
Braga, Portugalia

Braga nazywana jest „portu-
galskim Rzymem”. Właśnie tu 

najbardziej uroczyście obchodzi 
się Wielki Tydzień (Semana 

Santa). W Niedzielę Wielka-
nocną ulicami zabytkowego 

miasta przejdzie widowiskowa  
„Procesja Kroków”.

www.semanasantabraga.com 

Anzac Day
Australia, Nowa Zelandia 
Święto państwowe upamięt-
niające żołnierzy tych krajów, 
którzy polegli na frontach 
wojen światowych. Uroczysto-
ści i parady wojskowe, a także 
spotkania z weteranami.    
www.anzac.govt.nz 
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Navigator Festiwal 
Kraków
Po raz trzeci w Nowohuckim 
Centrum Kultury spotkają się 
miłośnicy podróży. Przybędą 
znani globtroterzy, będą filmy, 
warsztaty i wiele innych atrakcji 
dla ciekawych świata. 
www.navigatorfestival.pl 

XX Targi Turystyki 
i Wypoczynku LATO
Warszawa 
Naprawdę wielki kiermasz 
turystyczny. Nie sposób 
pominąć tej imprezy, planując 
tegoroczne wakacje: znajdzie-
cie tu tysiące pomysłów  
i ofert z każdego zakątka 
Polski i świata. 
www.targilato.pl 

06-12

WTA Katowice Open
Katowice

Coś dla fanów mocnego 
uderzenia. Najważniejszy turniej 

tenisowy w naszym kraju. Na 
kortach pojawią się gwiazdy 

sportu z Agnieszką Radwańską 
na czele.

http://katowiceopen.com/pl 
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Orlen Warsaw Marahton
Warszawa
Narodowe Święto Biegania 
odbędzie się po raz trzeci. 
Tym razem na nowej trasie,  
ale nieodmienne z zawodnikami 
ze światowej czołówki. 
Podejmijcie wyzwanie! 
www.orlenmarathon.pl 

Songkran, Tajski Nowy Rok
Tajlandia 

Na sucho tego święta się nie 
obchodzi, gdyż noworoczną 
tradycją w Tajlandii jest oble-
wanie się wodą i obrzucanie 
kulami z kolorowym talkiem. 

Szczęśliwego Nowego Roku… 
w kwietniu!

www.songkran2015.com 

Coachella. 
Festiwal Muzyki i Sztuki

Colorado, USA 
Dwa festiwalowe weekendy po 

raz 16. ściągną rzesze fanów 
wszelkich stylów i gatunków 

muzyki. Setka, a może i więcej 
kapel wystąpi na scenie usta-

wionej na pustyni! Zagrają m.in. 
AC/DC, Jack White i Drake. 

www.coachella.com 

Kwiecien
 k a l e n d a r i u m

Górskie Zawody Balonowe
Krosno
Z pewnością będą to wido-
wiskowe zawody: barwne 
balony uniosą się nad miastem 
podczas długiego majowego 
weekendu. Świetna okazja, 
żeby podejrzeć tajniki tego 
sportu z bliska. 
www.rckp.krosno.pl 
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Off Plus Festival
Kraków

Niezależne kino w najlepszym 
wydaniu. Znakomita okazja,  

by obejrzeć najnowsze,  
entuzjastycznie przyjęte przez 

krytykę tytuły i spotkać  
wybitnych twórców.

www.offcamera.pl 
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Czarne Wesele
Kluki, Polska

Początek sezonu turystycznego 
w Muzeum Wsi Słowińskiej. 

Nieodłączną częścią ludowe-
go święta jest kopanie torfu, 

biesiada, tańce i śpiewy, a także 
kiermasz rękodzieła.

www.muzeumkluki.pl 

Grand Prix 
Monako Formuły 1
Monako
Wspaniali mężczyźni w swoich 
rozpędzonych bolidach. 
Słynny jak świat długi i szeroki 
wyścig zaliczany jest do mi-
strzostw świata. Będzie na bo-
gato; dosłownie i w przenośni. 
www.formula1monaco.com 
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Vivid Festival
Sydney, Australia 
Festiwal, w czasie którego 
wielobarwne światło jest tworzy-
wem. Świetlne rzeźby, instalacje 
i projekty multimedialne przy-
ciągają tłumy zainteresowanych 
sztuką nowoczesną. 
www.vividsydney.com 

Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczny Praska Wiosna
Praga, Czechy 
Już po raz 70. Praga gości 
światowej sławy muzyków, 
śpiewaków i dyrygentów. Wy-
borna uczta dla melomanów 
gwarantowana! 
www.festival.cz 
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Full Moon Party
Koh Phangan, Tajlandia

Majówka w Tajlandii. Absolutnie 
kultowa impreza na egzotycz-
nej plaży, w świetle Księżyca. 

Przyjdzie kilkadziesiąt… tysięcy 
osób. Pełny pakiet na party (4 
dni i 3 noce) kosztuje ok. 470 

zł. Dobrej zabawy! 
http://fullmoonparty-thailand.

com 

24-25

Najazd Barbarzyńców
Ogrodzieniec
Festyn wczesnego średnio-
wiecza. Prezentacja rzemiosła, 
obrzędów i obyczajów związa-
nych z początkami powstania 
państwa polskiego, pokazy 
walk rycerskich, inscenizacje 
bitew, koncerty zespołów 
celtyckich.
www.zamek-ogrodzieniec.pl 

Cinco de Mayo
Vegas, USA

Meksykańska fiesta w mieście 
kasyn odbywa się z okazji 

rocznicy zwycięstwa armii mek-
sykańskiej nad Francuzami  

w Puebla w 1862 r. Meksykań-
skie piwo leje się strumieniami, 

grają mariachi, wirują 
tancerki… szał! 

www.vegas.com/cincodemayo 

Parada Parowozów
Wolsztyn

Para buch, koła w ruch! Impreza 
przyciąga tysiące miłośników 
parowozów z całego świata. 

A wieczorem nastąpi fantastycz-
ne widowisko „Światło, 

Dźwięk, Para”. 
www.parowozowniawolsztyn.pl 

Maj

Festiwal PodRóżni
Srebrna Góra
W scenerii srebrnogórskiej 
twierdzy będzie się wiele działo:  
spotkania z niesamowitymi po-
dróżnikami, kino podróżnicze, 
energetyczne koncerty, rozwi-
jające warsztaty, zachęcające 
konkursy, wspólne śpiewanie 
przy ognisku przy dźwiękach 
gitary…
www.festiwalpodrozni.pl 
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