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KARPACKIE KLIMATY 2015
Węgierskie wina w krośnieńskim szkle, muzyka, rękodzieło artystyczne, niezwykłe smaki i zapachy to po prostu KARPACKIE KLIMATY!
Już dziś zarezerwuj weekend, 21 - 23
sierpnia 2015 i zatrzymaj klimat lata
kończąc wakacje mocnym akcentem.
Zapraszamy do Krosna na niepowtarzalny Festiwal Kultur Pogranicza !!!

KARPACKIE KLIMATY
DZIECIOM (piątek, sobota,
niedziela)
Na Karpackie Klimaty
przybywają całe rodziny. Specjalnie dla
najmłodszych

bywalców przygotowujemy miejsce, gdzie
mogą spędzić miło i twórczo czas. W specjalnie zaaranżowanej scenerii odbywać
się będą warsztaty rękodzielnicze. Zaprezentowane zostaną spektakle plenerowe
dla najmłodszych.

FESTIWAL WIN WĘGIERSKICH IM.
PORTIUSA (piątek, sobota,
niedziela - Rynek)
Święto miłośników węgierskich wina
to hołd dla tradycji polsko-węgierskiego
handlu tym szlachetnym trunkiem sięgającej XVI wieku, w której Krosno zajmuje
znaczące miejsce. Ten festiwal jest szczególny, gdyż do najlepszych węgierskich
win dołączą wina polskie. Degustacje odbywać się będą w Centrum Dziedzictwa
Szkła. Nad świętem wina czuwa kupiec i
mecenas sztuki - Robert Wojciech Portius, a ten element Karpackich Klimatów organizuje Stowarzyszenie Portius.

ZAKĄTEK ROZMAITOŚCI
GALICJYJSKICH (piątek, sobota, niedziela)
Organizatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest Stowarzyszenie
reklama

Unia Przedsiębiorczych. Ideą przyświecającą Zakątkowi jest połączenie tradycji ze
współczesnością. Doroczny konkurs na
Tradycyjną Nalewkę Galicyjską konkurs@unia.org.pl. połączony z nowoczesnymi trendami w muzyce, zapach staropolskiej kuchni górujący nad wystawami
sztuki współczesnej, daje niepowtarzalną
atmosferę mieszania się epok i kultur.
Miejsce, w którym odbywa się impreza,
to ulica Franciszkańska, która nadaje jej
niepowtarzalną scenografię starego miasta pamiętającego upływający czas na galicyjskich ulicach.

SZKLANY ZAKĄTEK
(piątek, sobota, niedziela)
Plenerowa ekspozycja przygotowana
przez Centrum Dziedzictwa Szkła i miejscowe pracownie artystyczne związane z
obróbką i zdobnictwem szkła. Atrakcyjne
pokazy wytopu szkła prosto z hutniczego
pieca ustawionego na krośnieńskim bruku, możliwość samodzielnego formowania, grawerowania, a nawet pisania na
szkle. Szklane zagłębie w pigułce dla
wszystkich odwiedzających Karpackie Klimaty.

ŚWIĘTO CHLEBA
(sobota, niedziela)
Zapach chleba o poranku na krośnieńskim Rynku nawiązuje do wielowiekowych tradycji wypieku chleba w naszym mieście. Lokalni mistrzowie piekarstwa stają w szranki o zdobycie zaszczytnego tytułu „Ulubiony Chleb Krośnian”,
który przyznaje publiczność Karpackich
Klimatów.
Konkurs na ULUBIONY CHLEB
KROŚNIAN nawiązuje do siedemsetletniej tradycji piekarskiej Krosna - miejscy
piekarze swój statut cechowy uzyskali w
1459 r., chociaż już w dokumencie z 1367
r. mówi się o kramach przeznaczonych
specjalnie dla przedstawicieli tego zawodu. Niepowtarzalny smak chleba z Krosna, pieczonego według pradawnych receptur, poznają wszyscy Goście „Karpackich Klimatów”. Co więcej - można będzie też wybrać najbardziej smakowity
chleb imprezy. A każdy, kto odda swój
głos na wybrany rodzaj chleba, ma szansę
wygrać nietypowe i bardzo smakowite nagrody.

czwartek, 20 sierpnia 2015
SZTUKA KARPACKA I TRADYCYJNE
SMAKI (piątek, sobota, niedziela)
Przyciągają wzrok kolorowe stragany
pełne ręcznie wykonanych drobiazgów: delikatnych koronek, biżuterii, drewnianych
świątków i bieszczadzkich aniołów, ceramiki, wiklinowych plecionek o oryginalnych
kształtach. Artyści regionu karpackiego
wystawiają swoje obrazy, rzeźby i przepiękne tkane wyroby. W naszym regionie wciąż
bardzo wiele osób kultywuje tradycje rękodzieła artystycznego, a co najważniejsze
chce podzielić się tym z innymi. Można
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podziwiać i kupować. Region Podkarpacia
słynie ze smacznej i zdrowej żywności wytwarzanej w tradycyjny sposób. Gospodynie przyjeżdżają do Krosna i stawiają na
stołach mnóstwo smakołyków, począwszy
od ciast, wędlin, kwaszonych ogórków,
proziaków, gomółek, czy miodu. Wszystko
przygotowane według tradycyjnych receptur. Każdy może znaleźć tutaj swój własny
ulubiony smak i zabrać go do domu. Na
krośnieńskim rynku goszczą także potrawy
ze Słowacji, Węgier i Ukrainy.
Dokończenie na str. V

reklama
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„Ranczo” to mój drugi dom
Rozmowa z ARTUREM BARCISIEM
– Lubi Pan zwierzęta?

– Sporo mówiliśmy o parze zawodowej, teraz pozwolę się zapytać o tę prywatną. Żonę poznał
Pan w pracy?

– Bardzo. Mam ich zresztą całe mnóstwo. Przede wszystkim dwa jamniki.
Do niedawna miałem jeszcze kota, ale poszedł sobie do nieba. A w ogrodzie wiele
ptaków, pszczół, żuczków i motyli…

– Tak. Beata była początkującą montażystką serialu „Pan na Żuławach”, w którym zagrałem. Bardzo szybko się zakochałem, jeszcze
szybciej oświadczyłem i zostałem przyjęty.

– Pytam o pupili, bo przez jakiś czas w każdy piątek gościł Pan na małym ekranie
w towarzystwie psa Pankracego. Jak układała się ta współpraca?

– We wszystkim jest Pan taki szybki?

– Nie (śmiech). Tutaj wiedziałem na sto
procent, że to jest ta kobieta.

– Wspaniale. Przez wiele lat panem
Pankracego był nieodżałowany Zygmunt
Kęstowicz, którego miejsce zajął później
Tadek Chudecki. Z tym ostatnim pracowaliśmy w jednym teatrze. I kiedy Tadek
wyjeżdżał na pół roku do Włoch, poprosił żebym zajął się jego psem. Ta przygoda przeciągnęła się do dwóch lat.

– Macie Państwo syna Franciszka, który jako
dziecko pojawił się na ekranie m.in. w „Pajęczarkach”, „Nic śmiecznego” czy „Miodowych latach” właśnie. Myślałem, że pójdzie on wślady taty, a jednak nie…

– Wybrał ślady mamy. Franek jest bardzo
mądrym człowiekiem. Miał czas przyjrzeć się
środowisku ojca i znając własne możliwości
uznał, że świetnym aktorem nigdy nie będzie.
A że zawsze interesował go świat filmu, poszedł w montaż.

– Czyli już Pan wie, jak rozmawiać trzeba
z psem?

– Oczywiście! Nigdy się nie pokłóciliśmy ani nie pogryźliśmy (śmiech).
Fot. Marcin Kalita

– I został filmowym „krawcem”!

– Pankracy śpiewał piosenkę o czterech łapach, a ja pozwolę sobie teraz zapytać o poruszanie na dwóch nogach i to na parkiecie. Uważa się Pan za dobrego tancerza?

– Nie za bardzo.
– Dlaczego zdecydował się Pan więc
na udział w „Tańcu z gwiazdami”, który zakończył się dla Pana zresztą dość pechowo,
bo kontuzją.

– Właśnie po to, żeby się przekonać
o tym, że tancerzem jestem przeciętnym.
Traktowałem ten program jako czystą zabawę.
– Taniec kojarzy się z parami. Już od 15 lat
tworzy Pan taki nazwijmy to „nieformalny
związek zawodowy” z Cezarym Żakiem. Zaczęło się od „Miodowych lat”, teraz jest serial „Ranczo”. Pokusiliście się Panowie nawet na sceniczny duet w „Dziwnej parze”.

– Tego nie było aż tak dużo. W końcu tylko dwa seriale.
reklama

– Zgadza się, ale ciągnące się latami…

– To prawda, ale powiedziałbym, że
częściej spotykamy się jednak w teatrze.
Razem gramy we wspomnianej „Dziwnej
parze”, „Grubych rybach”, a ostatnio
w „Zemście”. I uprzedzę od razu pana pytanie. Tak, Czarek gra Cześnika, ja Papkina (uśmiech).
– To też swego rodzaju para.

– Nie traktujemy tego w ten sposób.
Po prostu bardzo dobrze mam się ze sobą pracuje. „Miodowe lata” były dla nas porządną
szkołą. Również aktorstwa. Na przygotowanie
odcinka mieliśmy zaledwie jeden dzień. W tym
nauka tekstu, rejestracja telewizyjna i to

z udziałem publiczności. Wymagało to od nas
niesamowitego wysiłku, skupienia i samodyscypliny.

Na szczęście mieszkamy na dwóch przeciwległych krańcach Warszawy i dzieli nas blisko 30
km.

– W Wilkowyjach pewnie też już Panowie zadomowiliście się na dobre!

– Od pewnego czasu pojawia się Pan w kolejnym
kultowym serialu „M jak Miłość”, w którym –
obok Witolda Pyrkosza – kreuje postać drugiego
ulubionego dziadka w Grabinie.

– Aż za bardzo. Żal będzie się rozstawać.
W czerwcu zaczynamy zdjęcia do ostatniej niestety serii „Rancza”.
– Prywatnie też się Panowie przyjaźnicie, spotykacie?

– Bardzo rzadko. Zbyt często łączą nas
sprawy zawodowe. Jeszcze tego by brakowało,
żebym poza planem czy teatrem, przesiadywał
u Czarka w domu. Podejrzewam zresztą, że on
sam by sobie tego nie życzył (uśmiech).

– Przyjąłem tę propozycję dla własnej higieny aktorskiej. Jest to bowiem od wielu lat
moja pierwsza postać dramatyczna, nie komediowa. Póki co czuję się tam dobrze, tym bardziej, że mam za partnerkę Dominikę Kluźniak, która jest świetną aktorką. Zobaczymy,
co będzie dalej. Mój los w rękach scenarzystów.

– To raczej stan przejściowy. Jego punktem docelowym jest reżyseria. Bardzo mu kibicuję!
– Czyli za 10 lat spotykamy się na premierze filmu w reżyserii Franciszka Barcisia z udziałem
Artura Barcisia i montażem Beaty Barciś.

– Bardzo bym sobie tego życzył. Choć
wtedy pewnie sam już sobie ten obraz będzie
mógł zmontować.
– Nie wierzę, że będzie odbierał chleb mamie.

– (śmiech)!
– W marcu minęło 35 lat od Pana debiutu scenicznego. Lubi Pan jubileusze?

– Tak. Nieeee (śmiech)! Bardzo możliwe,
że tyle czasu minęło od mojego debiutu
w łódzkim teatrze „17:15”. A jubileuszy
nie znoszę. Uważam, że są to przereklamowane i nadmuchane uroczystości.
Z pewnością nie będę go świętował.
R OZ MAWIAŁ MAR CIN KA LI TA
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Europejskie Dni Dziedzictwa
W dniach 12, 19 i 26 wrze śnia
2015 ro ku (so bo ty) w Mu zeum
Do bra no cek w Rze szo wie od bę dzie się ko lej na edy cja Eu ro pej skich Dni Dzie dzic twa. Ty tuł te go rocz nej impre zy to Utra co ne dzie dzic two.

12 września 2015 roku (o godz.
11.00, 14.00 i 16.00) zapraszamy do
muzeum na seanse popularnych
dobranocek, które zaprezentujemy
na kultowym rzutniku „Ania”. Pokazy bajkowych przeźroczy zaadresowane będą szczególnie do rodzin

z dziećmi aby zachęcić rodziców
oraz opiekunów do aktywnego
udziału – głośnego czytania.
Wrze śniowym wy da rze niom
towarzy szyć będzie wy stawa czasowa, pt. „Miś” (11.09 – 12.11) prezentująca popular ne pisemko

dla dzieci i misie – kultowe zabawki oraz pluszowe zwierzątka,
które wszy scy doskonale znamy z
dzieciństwa...
Za pra sza my w
otwarcia muzeum.

go dzi nach

„Kreatywne lato”
PODEJMIJ WYZWANIE SMAKU
w rzeszowskim Empiku!
PEPSI W RZESZOWIE!
W czwartek 20 sierpnia kultowa akcja
Wyzwanie Smaku Pepsi odwiedzi Rzeszów! Przed wejściem do Galerii Rzeszów
w ramach „ślepych testów”, wszyscy
chętni będą mogli spróbować napojów typu cola i wybrać ten, który smakuje im
bardziej.

Wakacje już za półmetkiem, tymczasem
„Kreatywne lato” wciąż trwa! W tym tygodniu dzieci z Rzeszowa po raz kolejny
będą mogły twórczo eksploatować temat
lata. Warsztaty pt. „Letnie inspiracje plastyczne” odbędą się w salonie Empik w
Galerii Rzeszowskiej, w dniu 21 sierpnia
o godzinie 10.00. Wstęp na zajęcia jest
wolny.

Podczas zajęć najmłodsi będą mieli
okazję zapoznać się z nowymi technikami
manualnymi oraz rozwinąć wyobraźnię
pod okiem animatorów. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla najmłodszych, jak i

nieco starszych dzieci, które interesują się
technikami artystycznymi.
Z latem i wakacjami kojarzy się tak
wiele rzeczy, że nie sposób ich wszystkich wykorzystać podczas zajęć plastycznych. Dlatego ponownie pod okiem animatorów w ruch pójdą kredki, klej i nożyczki, które w połączeniu z wyobraźnią
i kreatywnością pozwolą przenieść najpiękniejsze letnie wspomnienia i przygody na papier.
Wydarzenia cyklu „Kreatywne lato”
organizowane są przez Empik w okresie
wakacyjnym na terenie całej Polski.

niezwykłe atrakcje! Już teraz zapraszam
wszystkich do wspólnej zabawy na evencie Wyzwania Smaku Pepsi w Rzeszowie!
– powiedział Michał Szewczyk, Brand
Manager Pepsi Poland.

Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi eventami Wyzwania Smaku Pepsi i
sprawdzić, czy ekipa Pepsi pojawi się tego
lata w Waszej okolicy, śledźcie stronę
www.pepsi.pl oraz profil Pepsi na Facebooku.

nia czy smażenia. Podkreśla smak potraw
mięsnych i nadaje im apetyczny rumiany
kolor. Natomiast dania doprawione Przyprawą do kurczaka Knorr będą doskonale smakować oraz prezentować się niezwykle apetycznie dzięki widocznym na powierzchni
mięsa dużym kawałkom ziół i przypraw.
A Przyprawy Knorr z linii Grill pomogą
nam przygotowywać w sezonie jesiennym

doskonałe potrawy także w piekarniku lub
na patelni grillowej – w domowej kuchni.

Podczas zabawy oba napoje są
schładzane do takiej samej temperatury
i przelewane ze świeżo otwar tych puszek. Uczestnik testu nie wie, który napój jest w danym kubeczku, więc podejmując decyzję kieruje się tylko preferencjami smakowymi. Wy zwa nie
Smaku Pepsi będzie można podejmować od 20 do 23 sierpnia br. w godzinach 09:00-21:00.
Trzeci wymiar smaku!

To już trzecia edycja kultowej akcji
Wyzwanie Smaku Pepsi. W 2014 r. wzięło
w niej udział ponad 100 000 osób w całej
Polsce, a 60% z nich wybrało smak Pepsi!
Lato 2015 w całej Polsce upływa pod
znakiem Wyzwania Smaku Pepsi. Odwiedziliśmy już ponad połowę z 40 zaplanowanych lokalizacji na terenie całej Polski.
Towarzyszymy Wam nad morzem, w górach, nad jeziorem i podczas letnich festiwali. Gwarantujemy świetną zabawę i

Przyprawiaj z Knorr!

Smażone, pieczone, grillowane – niezależnie od techniki przygotowania mięso musi
być odpowiednio przyprawione. Od lat pomagają nam w tym przyprawy Knorr.

Przyprawa do mięs Knorr to aromatyczna kompozycja 8 suszonych ziół i przypraw,
stworzona przez szefów kuchni Knorr. Stanowi doskonałe uzupełnienie każdego dania

mięsnego, będąc gwarancją udanego obiadu.
Dzięki przemyślanej kompozycji przyprawa
dokładnie przywiera do powierzchni mięsa,
jednocześnie nie spalając się podczas piecze-

Konkurs

Do rozdania 5 zestawów przypraw
Knorr.
Osoby, które jako pierwsze
zadzwonią do redakcji
20 sierpnia, o godz. 10 otrzymają
zestaw przypraw.
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czwartek, 20 sierpnia 2015

KARPACKIE KLIMATY 2015

Szczegółowy Program
piątek 21 sierpnia 2015
RCKP, ul. Kolejowa 1
18.00 - Koncert zespołu MATRAGONA z Sanoka - muzyka z
zaginionego świata
Uroczysta inauguracja KARPACKICH KLIMATÓW i
przemarsz na krośnieński Rynek

RYNEK
16.00 - ZPiT ZIEMIA BESKIDZKA Wilkowice (Polska)
ZALA Zalaegerszeg (Węgry)

Dokończenie ze str. 3

OHNICA Uherské Hradiště (Czechy)

ZWIEDZANIE WIEŻY FARNEJ
(sobota)

CZEREHAT (Polska)
Prezentacja zespołów biorących udział w Festiwalu

W trakcie Karpackich Klimatów
udostępniona zostanie dla zwiedzających wieża kościoła farnego. (Wczesnobarokowa dzwonnica wybudowana w latach 1637 - 51 z fundacji Wojciecha R.

CHUDOBA Wrocław (Polska)

15.00 - 21.00 Dziecięce Karpackie Klimaty
Jarmark dla dzieci: malowanie drewnianych łyżek, tworzenie
biżuterii z wypalanych makaronów, zdobienie ludowymi
motywami serwetek, warsztaty kulinarne oraz widowisko
teatralne

sobota 22 sierpnia 2015
RYNEK
13.00 - ZPiT LELIWA Leżajsk (Polska)
ZPiT ROCHY Sędziszów Małopolski (Polska)
reklama

Portiusa, z trzema dzwonami, w tym
słynnym Urbanem, zaliczanym do największych w Polsce.)Podziwiać będzie
można z tarasu widokowego nie tylko
miasto, ale także panoramę Pogórza
Dynowsko-Strzyżowskiego i Beskid Niski. Wspaniałe widoki to nie jedyna
atrakcja wieży. Znajdują się tam trzy
wspaniałe dzwony. Czynna będzie wystawa fotografii Mariusza Kusa.

OHNICA Uherské Hradiště (Czechy)
ZPiT HANKA Głogów Małopolski (Polska)
CSIMPOLYA Sárospatak (Węgry)
NEOKLEZ Lublin (Polska)
DOMOWE MELODIE (Polska)

13.00 - 21.00 Dziecięce Karpackie Klimaty
Jarmark dla dzieci: malowanie drewnianych łyżek, tworzenie

PLENEROWA WYSTAWA FOTOGRAFII
(piątek, sobota, niedziela)

biżuterii z wypalanych makaronów, zdobienie ludowymi

Wystawa jest inicjatywą mającą na celu zwiększenie oferty kulturalnej miasta.
Organizowana na czas trwania Karpackich Klimatów prezentuje zdjęcia członków Fotoklubu Regionalnego Centrum
Kultur Pogranicza w Krośnie.

motywami serwetek, warsztaty kulinarne oraz widowisko

MIĘDZYNARODOWY PLENER
FOTOGRAFICZNY (piątek, sobota,
niedziela)

RYNEK

Wszystko co dzieje się w trakcie
Festiwalu Kultur Pogranicza Kar packie
Klimaty uwiecznią fotograficy ze Słowacji, Rumunii Ukrainy i Węgier,
uczestniczący w Międzynarodowym
Plenerze Fotograficznym. Z tego spotkania mistrzów aparatu powstanie fotorepor taż wędrujący po galeriach pogranicza i promujący spotkanie kultur
w Krośnie.

teatralne

niedziela 23 sierpnia 2015

11.00 - XI Bieg o Skarb Portiusa
13.00 - ARTYŚCI ZA DYCHĘ Krosno (Polska)
GRUPA WOKALNA ZPiT PWSZ Krosno (Polska)
FSS OLŠAVAN Vyšna Olšava (Słowacja)
UKRAIŃSKIE KLIMATY
CSIMPOLYA Sárospatak (Węgry)
ORKIESTRA ŚW. MIKOŁAJA Lublin (Polska)
BABRA BAND Budapeszt (Węgry)
MEGITZA (Polska)

BIEG ULICZNY O SKARB PORTIUSA
(niedziela)
START – Rynek - Piłsudskiego, Rondo Solidarności, Legionów, Rondo Niezapominajki, Niepodległości, Żółkiewskiego. Białobrzeska, Moniuszki, Konopnickiej, Krakowska, Piłsudskiego,
Rondo Solidarności, Piłsudskiego, Rynek – META. Organizatorem biegu jest
MOSiR w Krośnie.

10.00 - 21.00 Dziecięce Karpackie Klimaty
Jarmark dla dzieci: malowanie drewnianych łyżek, tworzenie
biżuterii z wypalanych makaronów, zdobienie ludowymi
motywami serwetek, warsztaty kulinarne oraz widowisko
teatralne

czwartek, 20 sierpnia 2015
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Powrót limuzyny
Nowa Toyota Avensis zachwyci Cię mnóstwem sprytnych rozwiązań. Zaawansowane systemy bezpieczeństwa, szeroki
wybór niezwykle wydajnych i ekonomicznych silników oraz wyrafinowane wnętrze i dynamiczna sylwetka — nowa Toyota Avensis oferuje wszystko to, czego potrzebujesz.

Toyota Avensis jest samochodem, zaprojektowanym z myślą o Europie i wyzwaniach, jakie nasz rynek stawia przed
producentami. Jednocześnie jego właściciele mogą liczyć na japońską niezawodność, trwałość i jakość wykonania. Użytkownicy doceniają wyjątkowość tego modelu, nie tylko głosując portfelem — do
tej pory starszą wersję auta kupiło ponad
1 mln 711 tys. klientów — ale też przyznając najwyższe noty w prestiżowych rankingach. Przykładem może być niemieckie badanie satysfakcji z samochodu
ośrodka J.D. Power za rok 2014 Avensis
otrzymał najwyższe oceny użytkowników,
w pełni spełniając, a nawet przewyższając
oczekiwania, jakie z nim wiązano przed
zakupem.
Nowy Avensis jest dostępny jako elegancka limuzyna i praktyczne kombi (Touring Sports). Oba nadwozia są dynamiczne i prestiżowe, wyróżniając się w
swojej klasie stylem i dojrzałością. Długość pojazdu wzrosła o 40 mm, a jego
przód zyskał bardziej masywny wygląd.
Dzięki tym zabiegom, zarówno z przodu
jak i z tyłu nowy Avensis wygląda na pojazd szerszy i mocniej osadzony na drodze. Reflektory przednie i tylne zostały
wyposażane w pełną technologię LED (w
tym w światłach mijania i drogowych), a
w linii bocznej wyróżniają się nowe wzory 17- i 18-calowych felg aluminiowych.
reklama

Jednym z celów postawionych przed
twórcami nowego Avensisa było zagwarantowanie podróżnym najwyższego poziomu komfortu już od wersji podstawowej. Najważniejszą zmianą w tej dziedzinie jest całkowicie nowe wnętrze. Elegancja i klasa – to pierwsze słowa, jakie się nasuwają po wejściu do samochodu. Niezwykły efekt został osiągnięty poprzez
nowoczesny, wyrafinowany projekt wnętrza, najwyższej jakości materiały i eleganckie wykończenie wszystkich elementów, z którymi styka się kierowca. Troska
o piękno i harmonię dotyczy nawet doboru czcionek i kompozycji podświetle-

nia. Nowa deska rozdzielcza została podzielona wizualnie na dwa poziomy, w
których górna, szeroka część zawiera
umieszczony przed oczami kierowcy zestaw przyrządów osadzonych w głębokich
tubach oraz zupełnie nowy kolorowy wyświetlacz o przekątnej 4,2-cala.
Na niższym poziomie deski rozdzielczej dominuje 8-calowy wyświetlacz dotykowy, integrujący wszystkie funkcje systemu multimedialnego. Zestaw zegarów,
elementy na kierownicy i konsoli centralnej czy nawiewy otrzymały wykończenie
satynowym chromem. Zupełnie nowe są
także tapicerki, w tym dwukolorowe (jasnoszary lub „Terracotta”) warianty z Alcantarą. Na nowo wyprofilowane zostały
także przednie fotele, które zwiększają
komfort jazdy na długich trasach. We
wnętrzu Avensisa jest ciszej niż do tej pory, za co odpowiadają nowe elementy wygłuszenia nadwozia i komory silnika oraz
przeprojektowane osłony podwozia.
Bogactwo w środku i na zewnątrz
W porównaniu do dotychczasowego modelu wszystkie wersje wyposażeniowe nowego Avensisa zostały istotnie
wzbogacone. Już podstawowa wersja
modelu oferuje pełen pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, tempomat z
ogranicznikiem prędkości, światła LED
do jazdy dziennej, klimatyzację oraz radio z CD, USB i Bluetooth. Na kolejnym poziomie do tych elementów dołączają dwukolorowe wykończenie wnętrza z Alcantarą, 4,2-calowy wyświetlacz
kolorowy umiejscowiony między zegarami, automatyczne światła drogowe, czujniki deszczu i zmroku, system multimedialny Toyota Touch 2 z kamerą cofania
i rozbudowany pakiet Toyota Safety
Sense. W specyfikacjach skonstruowanych z myślą o najbardziej wymagających klientach indywidualnych i flotowych pojawiły się także elementy takie
jak światła mijania i drogowe w technologii Full LED. W najwyższych wersjach
są one wyposażone w funkcję dynamicznego doświetlania zakrętów.
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