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Події четвертої весняної «ДІЇ ВІДЧАЙДУХІВ» триватимуть 2 ДНІ:

•  21 квітня -  еко-толоки в м. Яремче, м. Рахів та селищі Ворохта. До них  долучаться
представники гуртів-учасників музичної програми.

•  22 квітня  - «Всесвітній День Землі», з ночі звично загудить потяг, а в  ньому  еко-арт
«ПРОТЯГ». Свіжий «КАРПАТСЬКИЙ ПРОТЯГ» поєднає нічний та  денний  маршрути
потяга «Івано-Франківськ – Рахів». 

Головні гості ДІЇ – рівенські рокабіллі «OT VINTA»!

Відповідно  до програми, сцену наповнять ПРОВОКАТОРИ свята «КОРАЛЛІ»,
херсонська  ватага «РОЛЛІКС» та івано-франківський гурт «4FRONT».

За   доброю традицією, всі музичні банди не лише подарують шалений драйв   вдячній
публіці, але й вкотре заохотять долучитися до вирішення болючої   екологічної проблеми
нашого регіону – дикого пластикового засилля.

Детальніше у соц.мережах:

http://www.facebook.com/events/305739839495701

http://vk.com/protyag

http://vk.com/event37521126
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ПРОГРАМА ДІЙСТВА:

22 квітня (ніч з 21 на 22), м.Івано-Франківськ, Залізничний вокзал
Приміський потяг «Івано-Франківськ – Рахів» №6404, старт о 3:30
• РОЛЛІКС (ст. Дружба – ст. Яремче) 
http://rolliks.com.ua/
http://vk.com/club12929253
• КОРАЛЛІ (ст. Ворохта – ст. Рахів) 
http://koralli.com.ua/
http://vk.com/koralli
8:00 - прибуття у м. Рахів. 

8:30-9:00 - урочиста хода учасників «Карпатського Протягу» до місця еко-толоки - Парку
ім.Шевченка (берег р.Тиса).
9:00 - 11:00 - еко-толока з музичним супроводом. 
11:00-14:00  – новинка – «ВАГОН – МузГОН» - концертний майданчик для молодих 
перспективних гуртів (станція Рахів) – деталі в соц.-мережах!

14:57 – відправлення потягу в зворотньому напрямку.
• OT VINTA (ст. Рахів – ст. Ворохта) 
http://www.ot-vinta.com/
http://vk.com/club14986102
• 4FRONT (ст. Яремче – ст. Івано-Франківськ)
http://4front.if.ua/
http://vk.com/club2012904
19:20 – прибуття потяга до м.Івано-Франківськ.

КВИТКИ ДО КОНЦЕРТНОГО ВАГОНУ:

Передп   родаж: 140 грн. (Включає в себе залізничний квиток на проїзд за  маршрутом
«Івано-Франківськ – Рахів – Івано-Франківськ»).

В  день дії: 140 грн.  (Не включає в себе залізничний квиток на проїзд за  маршрутом 
«Івано-Франківськ – Рахів – Івано-Франківськ»). Вартість  залізничного  квитка 70 грн.

ВАЖЛИВО ДОТРИМУВАТИСЬ РОЗКЛАДУ РУХУ ПОТЯГА ТА БУТИ ВЧАСНО –
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«ПРОТЯГ» НЕ ЧЕКАЄ!!!

Довідки та замовлення квитків: 063-4152520 та 093-7723532
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