ZÁJEZD SENIORŮ S OBCÍ KOROUHEV

VELEHRAD
+ ARCHEOSKANZEN MODRÁ
+ ZÁMEK BUCHLOVICE + TUPESY (keramika)
Termín

středa

15. 5. 2019

Cena

250,-Kč/os.

Orientační program:
V 06,10 hod. odjezd z Korouhve po bus zastávkách, v 06,30 hod. Polička – bus zastávka Hegerova
(směr Svitavy), Brno, Slavkov, Velehrad (155km/3,30hod.).
VELEHRAD (10,00 – 13,00 hod.) - prohlídka Baziliky
Nanebevstoupení P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje – prohlídka
s průvodcem cca 45 min., skupina do 25 osob = vstupné 60/40,Kč. Možnost prohlídky podzemí Baziliky, individuálně
s audioprůvodcem, cca 30 min., 70/50,-Kč. Možnost prohlídky
muzea Cyrila a Metoděje, individuálně, cca 30 min., 50/30,-Kč a
expozice Bible pro malé i velké – individuálně. Zrekonstruovaná
kaplička Pražského Jezulátka. Nákup suvenýrů.
Možnost oběda v místní restauraci Vegacentrum, rezervace
předem, bohatý výběr – dobré ceny.
Ve 13,00 hod. krátký přejezd cca 1,5 km do obce MODRÁ. ARCHEOSKANZEN - Velkomoravské sídliště,
žije každodenním životem. Připomeňme si naši dávnou minulost a vzpomínejme!! Individuální
prohlídka, cca 40 min., 80/60,-Kč. ŽIVÁ VODA MODRÁ - botanická a sladkovodní expozice, bylinková
babiččina zahrádka, s průvodcem, cca 30 min., 90/60,-Kč.
V cca 14,10 hod. odjezd do městečka TUPESY (cca 4 km). Muzeum tupeské keramiky (14,30 – 15,20
hod.), www.muzeumkeramiky.cz, prohlídka domu hrnčíře, s průvodcem, možnost nákupu výrobků, cca 45
min., 50,-Kč.
V cca 15,25 hod. přejezd do města BUCHLOVICE (10/20 min.), prohlídka zrekonstruovaného pozdně
barokního zámku (15,45 – 17,00 hod.), luxusního šlechtického sídla ve stylu italské vily, s rozsáhlým
parkem. Dvě skupiny po cca 25 os., po 15 min. za sebou, 170/120,-Kč.
V cca 17,00 hod. odjezd domů, cestou kratší zastávka v GLOBUSU. Návrat domů v cca 20,30-21,00 hod.
S ohledem na nutnost rezervací vstupů předem, hlaste při přihlášce zájezdu o které vstupy máte
zájem!!!
Cena obsahuje: dopravu busem (vč. mýtného, parkovného, DPH,..), technický průvodce, rezervace
prohlídek. Obec Korouhev přispívá na cenu zájezdu částkou 10.000,-Kč vč. DPH.
Cena neobsahuje: vstupné a ostatní neuvedené služby (např. strava)
Zájemci se hlásí:
→ NA OBECNÍM ÚŘADĚ KOROUHEV, tel. 461 728 128, obec.korouhev@email.cz
Více info také: Jarmila Hanyková – tel. 724 725 766, Lída Sionová

