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ŘešeníBalíček
pro informační
Kroměříž
technologie

-Festival živých soch

26. - 28. 5. 2018 (2 noci)
3199 Kč za 2 noci pro 2 v Hotelu Excellent s
ochutnávkou vín, vstup do zámku, do zahrad a jiné
…
Balíček obsahuje:
- Ubytování 2 noci v dvoulůžkovém pokoji standard
- 2x2 snídaně
- Chlazená láhev sektu na pokoji
- Ochutnávka vína
- Parkování před hotelem
- Vstup do zámku, na zámeckou věž, do Květné i Podzámecké zahrady
- 26.5.2018 od 18:00 komentovanou prohlídku města
- vstup do expozice Karla Kryla
- 20% sleva na saunu, masáže a termální sud
Hotel a restaurant
Excellent Kroměříž
Riegrovo nám. 163/7

excellent.tunker.com
kromeriz-hotel.cz
restaurace: 573 332556
recepce: 573 333023

27.5.2018 se koná ve městě Festival živých soch
Ochutnávka vína v probíhá velmi nenuceně. Dostanete několik vzorků moravských vín s popisem a můžete nerušeně zkoumat a degustovat.
Láhev sektu na pokoji
K balíčku můžete zdarma dostat parkovací kartu pro Vaše auto.
V ceně balíčku je vstup do zámku a zahrad.
Prohlídku zámku si můžete rozdělit do dvou dnů a vychutnat si tak všechny krásy v klidu a v pohodě. Projdete trasu VIA UNESCO, která vás seznámí se všemi kroměřížskými skvosty, jež jsou
zapsány v seznamech UNESCO:
Historické sály – projdete si reprezentativní interiéry prvního a druhého patra, součástí prohlídky je také největší zámecký Sněmovní sál, soukromé apartmá olomouckých arcibiskupů i zámecké
knihovny. Trasa je přístupná s průvodcem a trvá cca 90 minut.
Zámecká věž vysoká 84 metrů nabízí jedinečný pohled na historické jádro Kroměříže i blízké okolí. Je přístupná samostatně bez průvodce a nahoru vede 206 schodů.
Podzámecká zahrada svou velkou rozlohou zabere trošku delší procházku. Zahrada s přírodními prvky, mini zoo se Vám bude líbit zvláště v horkých letních dnech. Poskytuje spoustu příjemných
zákoutí a pěknou podívanou na vzácné stromy a keře.
Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku a dnes je prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v
Evropě. Labyrinty zelených stěn nabízí spolu s 244 metrů dlouhou Kolonádou, historickými skleníky, centrálním pavilonem (Rotundou), květinovou a sochařskou výzdobou mnoho
neopakovatelných zážitků.
(Pakliže byste se rozhodli pro nejluxusnější variantu, tedy apartmán – příplatek 800 Kč)

