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Kövesse térségünk 
híreit hírportálunkon,

a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

Érvényesség: 2018. május 2. – 31.

MINDEN TÍPUSÚ PUZZLE

-30%

KUPONKÓD: GYEREKNAPCEWE

Május harmadik hétvégéje 
számos programot hoz a maros-
vásárhelyiek számára. A műve-
lődni vágyóknak a Múzeumok 
Éjszakája kétnapos programso-
rozata nyújt számos lehetőséget 
a kikapcsolódásra, mint a Local 
Farmers’ Market, de lesz vásár a 
Vár sétányon is, ahol egész hét-
végén várják a látogatókat. 

Május  18-án ,  a  Local  
Farmers’ Marketen a vásár-
lóknak ismét lehetősége nyílik 
egészséges, helyi termékeket 
beszerezni, mint például a fi-
nomabbnál-finomabb kézműves 
sajtok és hentes termékek, sze-
met gyönyörködtető ékszerek, 
vagy illatos szappanok, teák, fű-
szerek stb. 

A Local Farmers’ Market iga-
zi családias hangulatot varázsol 
minden hónap harmadik pénte-
kén a Rákóczi lépcső alatti kis-
utcába. Sok látogatónak ez az 
alkalom nem csupán vásárlási 
lehetőséget nyújt, hanem baráti, 
családi programként is szolgál. 

Május 18–19-én kerül meg-
szervezésre a Múzeumok Éjsza-
kája, amelyhez idén csatlakozik 
a Petry Múzeum és Látványmű-
hely, valamint a Petry Bistro is. 

Pénteken a Petry Bistro 
Grill&Wine az ínyenc gasztro-
nómiai fogások kedvelőit várja 
Josper-ben készült finomságok-
kal, kellemes környezetben, élő-
zenei aláfestéssel. Szombaton 
a Petry Látványműhely és Mú-
zeumban a Kiskukták program 
keretében interaktív gyerekfog-
lalkozással várják a legfiata-
labbakat. Péntek és szombat a 
múzeumok szerelmeseinek is 
tartogatnak meglepetést: fedez-

zék fel a Sonkatrezor – Hentes 
múzeumot! Az ínyenc gasztro-
nómiai fogások elfogyasztása 
mellett a vendégeknek igazi mú-
zeumi élményben és kiszolgálás-
ban lesz részük!

Május 18–20.  között a vársé-
tányon szerveznek vásárt, ahol 
három napon keresztül több mint 
50 termelő és kézműves portékái 
lesznek beszerezhetőek. A vár 
sétány felöli bejáratánál megta-
lálják a Petry termékeket is, ahol 
a minőségi, hagyományos re-
ceptek alapján készült termékek 
mellett kacsatepertővel is várják 
a vásárlókat! További részletek a 
múzeum facebook oldalán. 

FIZETETT HIRDETÉS

Mozgalmas lesz a hétvége 
a Petry Látványműhely és Múzeumban




