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Dny evropského dědictví, aneb
hledání cest ke kořenům civilizace,
se v našem městě budou letos
konat o druhém zářijovém víkendu.
Účastníci se mohou těšit
na netradiční prohlídky zámku,
dobový jarmark, šerm, nostalgické
jízdy kočárem, návštěvu dalších
památek i na cestu retroautobusem
po staré Karvinné.
www.zamek-frystat.cz
Tel. 596 387 340
Prodej vstupenek od 1. září

Aktuální informace

sobota 11. září
Zámek Fryštát - divadelní scénky z návštěvy hraběnky Gabriely Thun-Hohenstein z Velkých Kunčic u místního
panstva hrabat Larisch-Mönnich. Začátky prohlídek v 10:00, 11:00, 13:00,14:00, 15:00 a 16:00 h. Vstupné dle NŘ.
Příjezd hraběnky kočárem a setkání před zámkem "Císařovi duelanti" v 9:30 a ve 12:30 h.
Spojené prohlídky zámku a kostela Povýšení sv. Kříže (IV. trasa) začínají v: 10:30, 14:30, 15:30 a 16:30 h.
Jízdy kočárem probíhají v době od 10:00 do 12:15 a od 13:00 do 14:00 h.50 Kč/kočár/jízda.
Komentované prohlídky šikmého kostela sv. Petra z Alkantary: od 10:00 do 18:00 h.
Komentované prohlídky kostela sv. Marka: od 11:00 do 17:00 h.
Radnice - komentované prohlídky od 10:00 do 16:00 hod. Poslední začíná v 15:30 h.

neděle 12. září
Retrocesta za historií města vás poveze dobovým autobusem po staré Karvinné a jejích památkách.
Odjezd od zámku v 10:00 h, příjezd přibližně ve 13:30 hodin. Cena 50 Kč/sedadlo.
Vstupné / jízdné

Volný vstup

Přednáška na zámku "Dědictví, které spojuje přes hranici"začíná v 10:00 h a trvá cca 1 hodinu.
Před zámkem - dobový jarmark.
Komentované prohlídky šikmého kostela sv. Petra z Alkantary: od 11:30 do 18:00 h.
Radnice - komentované prohlídky od 10:00 do 16:00 hod. Poslední začíná v 15:30 h.
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