Pojďte s námi na vycházku!

TURISTICKÁ
SEZÓNA
2018
Zahájení v sobotu
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Slavnostní zahájení
Turistické sezóny 2018
Po stopách
Václava Beneše Třebízského

V letošním roce jsme si připravili vycházku,
která nás zavede až do nedaleké obce Třebíz. Společně se vydáme trasou, kterou denně kráčel V. B. Třebízský. Pro účastníky, kteří
se bojí, že trasu neujdou, ale přesto by si rádi
poslechli výklad, bude připraven minibus.
Cena bude upřesněna.
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Tajemná noční vycházka
pro děti

Chcete si užít trochu dobrodružství
v setmělém městě? Něco zajímavého se dozvědět o jeho historii? A co
takhle objevit poklad? Všechno tohle
zažijete na naší noční vycházce pro děti!
Vstupné: 65 Kč dospělí / 45 Kč děti

Po svatých místech,
sakrální perly města

Vycházka po nejvýznamnějších sakrálních stavbách města. Podíváte se s námi
do kostela sv. Gotharda, do klášterního
kostela Nejsvětější Trojice a také do kaple
Zasnoubení Panny Marie.
Vstupné: 45 Kč

Tajemná noční vycházka

Letošní jediná noční vycházka pro dospělé. Nenechte si ujít atmosféru nočního
města a tichých zákoutí. A když s námi
dorazíte až do konce, čeká na vás překvapení!
Vstupné: 65 Kč

Městská hra II.

Pro velký úspěch jsme pro vás připravili
další městskou hru. Tentokrát se společně vydáme do středověku. Můžete se opět
těšit na rébusy a kvízy. Přihlásit se mohou
dvou až čtyřčlenné týmy.
Vstupné: 65 Kč dospělí / 45 Kč děti

Slánské hřbitovy

Osudy slavných nebožtíků a historie slánských hřbitovů s paní Milenou Zablkovou.
Vstupné: 45 Kč

Tajemná vánoční noční procházka
s překvapením

Opět vás provedeme vánočně vyzdobeným nočním městem a pokusíme se vás
dostat do té správné sváteční nálady. Na
cestu se zahřejete punčem a nebude
chybět ani závěrečné vánoční překvapení.
Vstupné: dospělí 65 Kč / děti 45 Kč

Vycházky začínají u Infocentra Pod Velvarskou branou.
Infocentrum Pod Velvarskou branou, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
312 523 448, 728 842 924, ic@infoslany.cz

