Revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji
izvan Republike Hrvatske
24. – 29. lipnja 2014.
Program

24. lipnja

utorak 13.00 sati
polazak autobusa iz Zagreba - za djevojke koje putuju
preko Zagreba. Polazak autobusa ispred Hrvatske matice
iseljenika, Trg Stjepana Radića 3
19.00 sati
dolazak i okupljanje svih natjecateljica u Samostanduhovni centar „Karmel svetog Ilije“ na Buškome
jezeru, u okolici Tomislavgrada

25. lipnja srijeda

20.00 sati

večera

8.00 sati

doručak

9.00 sati

odijevanje u narodne nošnje

10.00 sati

fotografiranje pojedinačno svih djevojaka u narodnim
nošnjama

13.00 sati

ručak

14.00 sati

nastavak fotografiranja

19.00 sati

večera

26. lipnja četvrtak 5.00 sati

polazak autobusima na izlet u Zagreb
(za doručak će ponijeti sendviče)

11.30 sati
dolazak u Hrvatsku maticu iseljenika, odijevanje u
narodne nošnje
12.30 sati

polazak autobusima u Predsjedničke dvore

13.00 sati

Prijem kod predsjednika Republike Hrvatske dr. Ive
Josipovića

14.15 sati

sati
sati

27. lipnja petak

posjet Hrvatskom saboru, domaćin: Josip Leko,
predsjednik Hrvatskoga sabora
povratak u Tomislavgrad – Buško jezero
večera će biti organizirana u restoranu na putu

7.30 sati

doručak

8.00 sati

polazak autobusima na izlet u Mostar i Široki Brijeg

13.00 sati

ručak u Širokom Brijegu

18. 00 sati
susret djevojaka i mještana Buškoga blata, sv. misa uz
pjevanje župnih zborova iz Prisoja i Rašeljaka
zajednička večera natjecateljica s domaćinima i
mještanima uz kušanje tradicijskih jela ovoga kraja
28. lipnja subota

9.00 sati

doručak

10.00 sati

odlazak u Tomislavgrad na generalnu probu

13.00 sati

ručak

17.00 sati

polazak u Tomislavgrad na izbor (oblačenje po dolasku u
Gradsku športsku dvoranu)

revija i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan
Republike Hrvatske u Sportskoj dvorani u
Tomislavgradu.

19.00 sati

21.00 sati

svečana večera u hotelu u Tomislavgradu
noćenje

29. lipnja nedjelja 7.00 sati

doručak

7.30 sati

sv. Misa

9.00 sati

polazak autobusa prema Zagrebu – odlazak djevojaka kućama.
Za djevojke koje polaze prema Splitu, Sarajevu i Mostaru
moguć organiziran prijevoz osobnim automobilima.

Važni telefonski brojevi:
Samostan-duhovni centar „Karmel svetog Ilije“
na Buškome jezeru, u okolici Tomislavgrada
00387 34 205 871
otac ZVONKO MARTIĆ
SREBRENKA ŠERAVIĆ

00387 63 815 017
00385 99 6115113

