
TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

 

Balónová fiesta Tokaj 2022 

23.-25.9.2022 

Čerhov 

 

Balónová fiesta Tokaj začala písať svoju históriu v roku 2021. Po našich skúsenostiach s týmto 

netradičným podujatím v Košiciach (26 ročníkov) a Veľkej Lomnici (3 ročníky) sme verili, že 

teplovzdušné balóny a atmosféra s nimi spojená je ideálna možnosť ako upozorniť na región Tokaj 

v balónovej komunite doma i v zahraničí. Vlani sa nám to osvedčilo, tak sa na Tokaj vraciame aj tohto 

roku.  

Balónová fiesta Tokaj sa koná v dňoch 23.-25.9.2022 a je sprievodným podujatím tradičného 

Tokajského vinobrania, ktoré organizuje obec Čerhov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa.  

Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.  

Našou spoločnou snahou je zrealizovať event, ktorý prispieva k rozvoju miestneho dlhoročného 

podujatia, košického kraja, posilňuje atraktívnosť tohto regiónu ako turistickej destinácie a podporuje 

miestne služby.  

Naplánované máme tri letové dni – spoločné štarty balónov o 7:00 a 16:00 a v piatok v rámci programu 
Tokajského vinobrania aj „ohňovú show“ v areáli Oddychového centra obce Čerhov. Viac info na 
balon.sk  
 

Na balónovej fieste sa zúčastní skupina balónov a piloti zo Slovenska,  Poľska a Holandska. 

Organizátori fiesty, spoločnosť ADS ballooning, s.r.o. Košice a Balón klub Košice, ďakujú všetkým 

partnerom, ktorí prispeli k jeho organizácii:  

Košický samosprávny kraj 

Obec Čerhov 

Penzión Aqua Maria Veľaty 

  



Letový program balónov 

piatok, 23. septembra 2022 

07:00-8:00  ŠTART BALÓNOV 

16:00-17:00       ŠTART BALÓNOV – Čerhov (ihrisko za školou) 

19:30             „balónová ohňová show“ – Čerhov (Oddychové centrum) 

sobota, 24. septembra 2022 

07:00-8:00  ŠTART BALÓNOV 

16:00-17:00       ŠTART BALÓNOV – Čerhov (ihrisko za školou) 

 

nedeľa, 25. septembra 2022 

07:00-8:00  ŠTART BALÓNOV 

 

*Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu miesta štartu vzhľadom na poveternostné podmienky. 

 

Tokajské vinobranie - Čerhov 

piatok, 23. septembra 2022 

14:00-21:00 Vinárske dvory Čerhov 

14:00-18:00 „Tak  še to dakedi robilo“ - interaktívne tkanie, pečenie chleba 

15:00-16:00  Beh tokajskými vinicami 

15:00-16:00 Cassovia classic - prehliadka cca 20 veteránov 

17:00-17:30 Detský krúžok Podkovička  

17:40-18:40 Vystúpenie Dúhalka 

sobota, 24. septembra 2022 

08:20  Odchod nostalgického vlaku z Košíc 

09:25  Príchod nostalgického vlaku do Čerhova 

08:00-21:00 Vinárske dvory Čerhov, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa 

16:00  ABBORN 

18:00  Samuel Tomeček a Milujem Slovensko Band 

19:28  ohňostroj 

19:30  odchod nostalgického vlaku z Čerhova 


