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infofest 2018 - hľadaj cestu, nájdi cieľ 

MEDZINÁRODNÝ CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL 

13.- 14.7.2018 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

 

 

 

Portál Infoglobe v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš organizuje prvý ročník medzinárodného 

cestovateľského festivalu Infofest, ktorý sa uskutoční v piatok 13. a v sobotu 14. júla 2018 na 

Námestí osloboditeľov a vo vybraných sálach Domu kultúry Liptovský Mikuláš.  

 

Festival infofest 2018 prinesie prednášky profesionálnych cestovateľov o známych i neznámych 

miestach zo všetkých kútov sveta. Návštevníkov podujatia zavedie do Vietnamu, Tibetu, Thajska, 

Indie, na Nový Zéland, Aljašku aj za polárny kruh, či na Sibír. Nemenej atraktívne budú aj fascinujúce 

zážitky z cestovania po Nórsku, Albánsku, Kube, Čile i Kolumbii. Chýbať nebude ani Slovensko. 

Spoznáte nielen zaujímavé tipy na tatranské prechádzky, ale tiež spišské jedinečnosti.  

 

Vyššie spomínaná prezentácia o Spiši bude spojená s krstom nového turistického sprievodcu 

z vydavateľstva Dajama. Výnimočným zážitkom pre návštevníkov festivalu budú jedinečné 3D 

prezentácie, na ktorých si nasadia špeciálne okuliare a budú cestovať v priestore. Tých súťaživejších 

isto zaujme kvízová prezentácia „Poznáš Európu?“, do ktorej sa interaktívne zapojí aj publikum, a tí 

najlepší si odnesú krásne ceny v podobe spoločenskej hry a knižiek. Na infofeste sa čo-to dozviete aj 

o poznávacej súťaži pre každého cyklistu – Všetci na bajk, ako aj o festivale Mental Power, ktorý sa 

venuje umeleckej sebarealizácií ľudí s postihnutím. 

 

Okrem prednášok vás čaká aj bohatý sprievodný program. Tešiť sa môžete na projekcie krátkych 

cestovateľských videí z domova i zo zahraničia, komentované prehliadky mesta Liptovský Mikuláš, 

infostánky s výletnými inšpiráciami, ako aj na fotografickú výstavu Karola Kobellu, ktorý odhalí krásu 

krajinárskej fotografie. Pre všetkých návštevníkov festivalu organizátori pripravili aj hodnotiacu 

anketu. Tí, ktorí sa do nej zapoja, budú zaradení po obidva festivalové dni do žrebovania o atraktívne 

ceny (švajčiarske hodinky, tablet, turistické knihy, poukážky a iné...). Detských návštevníkov isto 

zaujme maľovanie na tvár alebo skákací hrad, na ktorom sa môžu poriadne vyšantiť. 

 

Takzvanou čerešničkou na torte budú hudobné vystúpenia v podaní folklórnej skupiny Majerán, 

speváčky Claari, hudobného zoskupenia Abba Stars a skupiny Verona. O záverečnú bodku festivalu sa 

postará Peter Nagy so skupinou Indigo. Infofestom vás bude prevádzať moderátor Marián Galajda.  

 

Vstup na festival je voľný, avšak počet miest v sálach Kultúrneho domu Liptovský Mikuláš je 

limitovaný do naplnenia kapacity. Kompletný program a festivalové zaujímavosti nájdete na 

oficiálnych stránkach podujatia: www.infofest.sk 

    

http://www.infofest.sk/

