Obec Jaroslav
Jaroslavský výlet do Kutné Hory
v sobotu 4.6.2022, odjezd z návsi v 7:30

Program:
9:00

Sedlec u Kutné Hory:
Kostel všech svatých s kostnicí
Katedrála nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

10:30

přejezd do centra Kutné Hory:
Chrám sv. Barbory
Kaple Božího těla

- vstupné do těchto památek budete mít objednáno a
zaplaceno.
Oběd v 11:45 – objednán dle Vašeho přání.
Cena cca 200,- Kč/ 1 osoba

13:00 – 14:00 volná zábava:
Muzeum čokolády, Zrcadlové bludiště, Vlašský dvůr – bývalá
královská mincovna, královský palác s tisíciletou historií, Dačický dům – je
unikátním exponátem sám o sobě. Můžete si jej prohlédnout od sklepa po
podkroví. Uvnitř vás čeká interaktivní expozice, první svého druhu v České
republice, která představí organizaci UNESCO, památky na tomto seznamu u
nás, ale především zodpoví otázku, proč právě Kutná Hora je součástí rodiny
těchto nejvýznamnějších pamětihodností světa, Muzeum Kutnohorských
pověstí, duchů a strašidel, GASK - Galerie Středočeského kraje sídlí v
jezuitské koleji v Kutné Hoře. Je institucí zaměřenou svou sbírkou i výstavním
programem na výtvarné umění 20. a 21. století. Vizuální herny - 1.patro
Interaktivní prostor pro děti / Vizuální herny jsou místem, kde můžete vstoupit
do obrazů slavných malířů a dozvědět se zajímavosti o jejich životech a
dílech. Dokreslováním, malováním, skládáním, stavěním,
prolézáním nebo šplháním překročíte hranici do pestrého světa barev a tvarů a
poznáte všemožné způsoby, kterými malíři vyjadřovali své myšlenky.

Aliens vs Predators Experience Museum – jedinečné zážitkové
muzeum - poznejte nejikoničtější sci-fi legendy v dokonalém detailním
zpracování a vychutnejte si nezapomenutelnou atmosféru unikátního
muzea, nejobávanější lovci vesmíru tváří v tvář sci-fi LEGENDY
v dokonalém detailním zpracování a vychutnejte si nezapomenutelnou
atmosféru. P

vstupné si každý hradí sám

14:00

Hrádek – České muzeum stříbra a středověký stříbrný důl

- prohlídka s průvodcem 90min. (středověký důl • trejv • středověká
technologie dobývání a zpracování stříbrné rudy • mincování • havířská
osada)

vstupné budete mít objednáno a zaplaceno
Návrat domů: 19:00
Rezervace prosím na tel. 602171889 – u Lenky Bezdíčkové,
do 24.5.2022.
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re! Hraj! A bav se, ale hlavně to zažij!

Hory

unikátního muzea přímo v centru Kutné

