“Haidaţ pă la noi! Deschideţi lada cu zestre sălăjeană”
Primăria Municipiului Zalău, prin Centrul Naţional de Informare şi Promovare
Turistică Zalău, organizează în data de 24 septembrie 2016, între orele 10:00–15:00,
în Piaţa 1 Decembrie 1918 din Zalău, evenimentul “Haidaţ pă la noi! Deschideţi
lada cu zestre sălăjeană”.
Organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, evenimentul are scopul de a
promova obiectivele turistice, obiceiurile şi meşteşugurile din judeţul Sălaj,
promovarea gastronomiei sălăjene, precum şi informarea asupra ofertei agenţilor
economici din domeniul turismului, din Municipiul Zalău şi din judeţ.
Participanţii vor avea ocazia să admire şi chiar să participe la dansurile populare
specifice zonei, să deguste produse locale, să se informeze din materialele de
promovare turistică, să participle la concursul cu premii “Cufărul cu ghicitori”, plus
alte surprize. Standurile partenerilor evenimentului pun la dispoziţia participanţilor
expoziţii de tablouri, pictură pe sticlă, bijuterii, obiecte aparţinând muzeelor locale,
costume populare, prezentare de produse artizanale ale meşterilor populari locali, cu
posibilitatea de a fi achiziţionate prin donaţie şi degustare de preparate şi produse
tradiţionale locale.

“Acest eveniment ne reconectează cu obiceiurile şi tradiţiile din Sălaj, fiind un bun
prilej de promovare turistică a Municipiului Zalău”, a declarat Ionel Ciunt, primarul
Municipiului Zalău.
Programul evenimentului:
10:00 Dechiderea evenimentului
11:00 - 12:00 Dansuri populare interactive - Ansamblul Folcloric Columna al
Casei Municipale de Cultură Zalău
10:00 - 14:00 Concurs cu premii „Cufărul cu ghicitori”
15:00 Premierea câştigătorilor concursului „Cufărul cu ghicitori”
În cadrul concursului “Cufărul cu ghicitori”, fiecare participant va primi un traseu,
pe care îl va descoperi doar dezlegând ghicitorile care i-au fost date de organizatori.
Cel care parcurge traseul în cel mai scurt timp câştigă concursul. Premiile puse în joc
sunt:
 premiul I - o noapte de cazare, cu acces gratuit la piscină, oferit de
Pensiunea Agape;
 premiul II - o cină în doi la Restaurantul Vila Vlad;
 premiul III - un coş cu produse tradiţionale sălăjene.
Parteneri ai evenimentului: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus,
Oraşul Şimleu Silvaniei, Comuna Benesat, Comuna Bocşa, Comuna Camăr, Comuna
Crasna, Comuna Creaca, Comuna Hereclean, Comuna Horoatu Crasnei, Comuna
Meseşenii de Jos, Comuna Mirşid, Comuna Nuşfalău, Comuna Pericei, Comuna
Plopiş, Comuna Românaşi şi Comuna Zimbor.
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