Jarmark Świąteczny przed Ratuszem
06 - 20.12.2020, godz. 12:00 – 20:00

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia... W tym roku inne niż te, do których przywykliśmy. Mimo przeciwności
chcielibyśmy wprowadzić świąteczny klimat i dać Państwu chociaż namiastkę normalności. Zapraszamy na
dziewiąty już Jarmark Świąteczny przed Ratuszem!
Niestety z powodu sytuacji epidemicznej w kraju zdecydowaliśmy o rezygnacji z imprez towarzyszących.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Partnerem Wydarzenia jest Miasto Białystok.
Partnerem iluminacji świątecznych są Wodociągi Białostockie.
W tym roku już szóstego grudnia plac przed ratuszem wypełni się drewnianymi stoiskami. Znajdziecie tu
różnorodne i najwyższej jakości produkty z naszego regionu, kraju oraz zagranicy. Rękodzieło, alkohole, ciasta,
chleby, wędliny, czym chata bogata!
Celem Jarmarku jest promowanie oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego różnych regionów Polski.
Na ladach straganów znajdziecie Państwo między innymi:
✓ ozdoby i dekoracje świąteczne, ceramikę, wyroby garncarskie, lampiony, obrusy
✓ upominki ze szkła, wyroby z metalu, biżuterię ręcznie robioną
✓ produkty pszczele
✓ oscypki, oscypki pieczone i z żurawiną, sery naturalne, bundz, sery ziołowe, bryndza, serki kanapkowe
✓ ikony pisane, kamienne, dewocjonalia, ceramika artystyczna, ozdoby choinkowe, zawieszki, bombki
✓ produkty syberyjskie, robótki ręczne, skarpety wełniane, wianki, korale
✓ wędliny tradycyjne wieprzowe i z dziczyzny, kiełbasy, kaszanki
✓ sękacze, mrowiska, keksy, pierniki, babki świąteczne i inne ciasta
✓ pieczywo regionalne na naturalnym zakwasie: chleb żytni, żurawinowy z mąką orkiszową
✓ zabawki drewniane i przepyszne bajkowe lizaki
✓ kosmetyki naturalne, mydła ręcznie robione
✓ produkty kosmetyczne i spożywcze z lawendy
✓ wyroby góralskie ze skóry, skarpety plecione, kapcie ocieplane, czapki, rękawice

✓ rękodzieło z Ameryki Południowej
✓ naturalne świece do aromaterapii
✓ ceramika artystyczna
✓ miody pitne
✓ wina ekologiczne
✓ piwa
✓ grzane wino (również w wersji bez alkoholu)
Dodatkowo na placu:
✓

po zakończeniu jarmarku, 21 grudnia rozdajemy choinki, mamy do oddania 40 drzewek
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