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Laško – obiskovalcem prijazno festivalsko mesto
Do pričetka festivala Pivo in cvetje Laško je le še 9 dni in ljubitelji tega največjega turistično-glasbenega
dogodka pri nas že nestrpno odštevajo. Festival ima generacijsko pestro in zvesto publiko, ki se redno
vrača, saj so sprejeti s prijazno dobrodošlico in je zanje tudi odlično poskrbljeno. 

Laško je za obiskovalce v vsakem pogledu najbolj prijazno festivalsko mesto daleč naokoli. Glasbeni odri
so oddaljeni drug od drugega vsega nekaj 100 metrov. Vse, kar se v času festivala v Laškem dogaja, je
obiskovalcem na dosegu rok in nog, res blizu in dostopno. Vsa prizorišča so v mestnem jedru in njegovi
neposredni bližini. 

Otroški program Mavrične dežele je organiziran v parku pred Kulturnim centrom Laško, v zelenju, varno in v
miru, a vendar le nekaj minut stran od glasbenega dogajanja. 

Kulinarična doživetja v Laškem dišijo po tradicionalni ponudbi tako množičnih srečanj, a je vsako leto na
voljo vse več raznolike, polnovredne, okusne kuhinje iz Slovenije in sveta po zelo primernih cenah.

V Laško z avtom
Prometna ureditev je kar se da prijazna, prihod v Laško z osebnim vozilom pa enostaven in varen. Največje
parkirišče je enostavno dostopno s ceste Celje – Laško, pred hotelom Thermana.Voznikom in sopotnikom
svetujemo potrpežljivost in upoštevanje navodil redarjev oz. pooblaščenih oseb. Cena parkiranja je 5 EUR
in velja za enkratno parkiranje. V kolikor voznik zapusti parkirni prostor in se nanj znova vrne, pa čeprav isti
dan, je potrebno parkirnino plačati ponovno. V kolikor voznik pusti vozilo na parkirišču preko noči ali vse dni
festivala, plača le enkratno parkirnino.

Zakaj ne z vlakom?
Vožnja z vlakom do Laškega je v varna, udobna in tudi časovno povsem sprejemljiva. Železniška postaja je
v Laškem ravno nasproti glavnega festivalskega vhoda, zato je prihod z vlakom res enostaven. Slovenske
železnice v času festivala okrepijo število vlakov v Laško z več izhodiščnih točk, cene prevozov pa so, kot
vedno, zelo ugodne.

Kampiranje
Za vse, ki si želijo festival doživeti od prvega do zadnjega glasbenega tona in so pristaši kampiranja, je 
kamp v Jagočah idealna rešitev. Cena kampiranja znaša 21 EUR na osebo za ves čas festivala.

Obiščite tudi spletno stran www.pivoincvetje.si, informacijski center za obiskovalce in novinarje.
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Več informacij:
Darinka Pavlič Kamien
odnosi z javnostmi festivala Pivo in cvetje Laško
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+ 386 41 769 360

http://www.pivo-cvetje.si/
http://www.pivoincvetje.si/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBPGJBdQDX1kR62ZFA91kdxzmM5BOV6u853p6GnElEezvJA/viewform?c=0&w=1
http://www.pivo-cvetje.si/za-medije/galerije/
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