
 Туристичка организација Вршац је организатор 8. изложбе празничне трпезе, домаће радиности, 
сувенира и разних ђаконија у време слава, Божића и Нове године, под називом “Празничне ђаконије”.  
Манифестација ће се одржати 9. децембра 2017. у хотелу Србија, отварање манифестације је у 11 часова.
 

 Тема изложбе је промоција културе и традиције Војводине и осталих  крајева Србије.
 

 Манифестација сваке године угости преко 60 излагача  из Вршца и околине, али и из целе Србије.
 

 Празничне ђаконије представљају својеврсну изложбу празничне трпезе, домаће радиности, 
сувенира и разних ђаконија. Манифестација овог типа осмишљена је као изложба хране и то баш у време 
слава Божића и дочека Нове године са циљем упознавања посетилаца са старим јелима нашег подручја.

 Велика сала хотела “Србија” у којој се манифестација одвија је веома посећена (око 2.500 
посетилаца), а посетиоци поред сувенира и разноразних украса за Божићне и Новогодишње празнике, 
могу да уживају и у дегустацији разних празничних ђаконија које се посебно спремају за славске трпезе. Уз 
сву ту укусну храну најбоље иду квалитетна вршачка вина локалних винара која су такође заступљена на 
овој изложби. У оквиру манифестације организовано је и такмичење славских колача – Најлепши славски 
колач.

 Поводом празничне изложбе отворен је конкурс, за децу, под називом “Новогодишње честитке”. 
Ученици основних школа у Вршцу, узраста од Првог до Четвртог разреда, на часовима ликовне културе 
креираће Новогодишње честитке и тако учествовати у такмичењу за најлепшу честитку. Наградићемо 20 
честитки а победничка ће бити званична Новогодишња честитка Туристичке организације Вршац. Путем 
ње ћемо свим нашим пословним партнерима и колегама честитати предстојеће Божићне и Новогодишње 
празнике.

 У оквиру манифестације биће промовисано и ново штампано издање Банатски колачићи,нова 
брушура у низу публикација која се бави промоцијом гастрономске понуде Баната.

 Издања која су до сада била примећена и награђивана су Бантски кувар, Зимница, Банатски сиреви 
и Банатски напици.

 На манифестацији неће изостатит ни богат музички програмски. Представиће се ученици вршачке 
музичке школе Јосиф Маринковић и ансамбали културно уметничких друштава из Вршца.

 Манифестација је изложбеног и продајног карактера.


