POZVÁNKA NA 2. OBECNÍ ZÁJEZD, TENTOKRÁT DO KROMĚŘÍŽE

Dne 24. června 2017 se za podpory fondu „Dobrý soused 2017" uskuteční

2. Obecní zájezd pro občany obce Pazderna
s tímto plánovaným programem:
-

odjezd okolo 7.00 hod ze tří autobusových zastávek v Pazderně
návrat okolo 21.00 hod

-

prohlídková trasa Via Unesco:

Reprezentační sály Arcibiskupského zámku – prohlídka s průvodcem objednána na 9.30 hod
Zámecká věž a
Květná zahrada –
bez průvodce a dobu
prohlídky si účastník
zájezdu zvolí sám
Vstupné této
trojkombinace:
základní 190,- Kč,
rodinné 540,- Kč

Lze si také ve zbylém čase prohlédnout volně přístupnou Podzámeckou zahradu a kroměřížské
kostely, které jsou v době turistické sezóny přístupné s průvodci i bez, v rámci projektu Zlínského
kraje „Otevřené brány“.
Již třetím rokem je možnost navštívit v Kroměříži také expozici věnovanou jejímu rodákovi
Karlu Krylovi.
Pokud by některý účastník zájezdu neměl zájem o trojkombinaci v rámci prohlídkové trasy Via
Unesco, např. nechtěl by stoupat na zámeckou věž, tak je potřeba toto nahlásit při přihlašování na
zájezd a může mít zakoupeny pouze jednotlivé vstupy na
prohlídky, které ho zajímají.
Přihlásit na zájezd se můžete na tel. 558 641 315, 775 594 910,
e-mailem na obec@pazderna.eu nebo osobně na obecním
úřadě v Pazderně u účetní Marcely Bartkové a to do konce

května 2017. Na těchto kontaktech se rovněž můžete dozvědět více informací o připravovaném
zájezdě.
Úhradu vstupného na prohlídkovou trasu Via Unesco proveďte hotově v období od 29. 5. do 9. 6.
2017 u účetní Marcely Bartkové.
Obec hradí občanům obce dopravu autobusem z příspěvku
společnosti HMMC, který obec získala na podporu kultury
v rámci programu „Dobrý soused“. Cizí účastník zájezdu si
hradí autobusovou dopravu v ceně 230,- Kč.

Využijte možnosti podívat se s námi, jak se např. podařila rekonstrukce Květné zahrady za
bezmála čtvrt miliardy korun ukončená na podzim 2014, která měla za cíl navrátit zahradě
podobu z druhé poloviny 17. století.

Za Obec Pazderna zve starostka Ing. Jana Potiorová.

