Pojeďte s námi na další super výlet. Tentokrát do Landek
Parku a na vysoké pece ve Vítkovicích. Druhý den
navštívíme Kopřivnici se všemi jejími kráskami (Tatrami).

Odjezd: v sobotu 5. 5. 2018 cca 4:00 od hasičárny
Návrat: v neděli okolo 20:00
Cíl:
- Landek park (důlní expozice s fáráním do dolů, expozice
báňského záchranářství a razící techniky)

- Dolní Vítkovice (prohlídka vysoké pece, uhelné výroby a
Bold Tower)

- Muzeum Tatra Kopřivnice (Na šedesát osobních a nákladních automobilů ze všech etap
výroby doplňují podvozky, motory, modely, designérské návrhy, trofeje ze sportovních klání, dobové
fotografie a různé rarity.)

Doprava: zájezdovým autobusem od hasičárny a zpět (Plzeňské a voda k dispozici na palubě)
Ubytování: nocleh se snídaní v hotelu Tatra, další strava na vlastní náklady
Cena:
- Vstupné celkem: dospělí cca 500 Kč
děti cca 350 Kč
- Doprava: 350 Kč
- Nocleh + snídaně: cca 600 Kč (dle počtu
zájemců)

Informace o muzeích naleznete na:
- www.landekpark.cz
- www.dolnivitkovice.cz
- www.tatramuseum.cz
Bližší informace každé pondělí v hasičárně nebo u Davida Christova.
Podrobný program a fotografie jsou součástí přílohy!
! Pokud máte zájem s námi jet, přihlaste se závazně nejpozději do 15. 3. 2018!
Platba zálohy proběhne v průběhu března. Zájemci budou kontaktováni.

P.S.: Stojí to rozhodně za to jako loni!!!

PROGRAM VÝLETU:
5. 5. 2018 sobota
4:00 odjezd od zbrojnice Praha - Zličín
9:30 příjezd do areálu Landek Park
10:00 prohlídka muzea s výkladem
12:15 Transfer do Dolních Vítkovic
13:00 prohlídka vysoké pece, uhelné výroby a Bold Tower
17 - 18:00 Transfer do Kopřivnice na hotel Tatra
cca 20:00 večeře v hotelu
6. 5. 2018 neděle
10:00 Prohlídka muzea Tatra
14:00 odjezd po obědě zpět do Prahy
19 - 20:00 příjezd ke zbrojnici Praha - Zličín

VÍCE INFORMACÍ O EXPOZICÍCH:
Důlní expozice s fáráním do dolu v původní těžní kleci
Návštěvník zažije pocity horníka od příchodu na šachtu, a to od převlékání v historických řetízkových
šatnách, autentické fárání jako na činném dole až po cestu horníka na příslušné důlní pracoviště. Návštěvník
si rovněž může v blízkosti šachetní budovy vyzkoušet cestu na vzdálená pracoviště v dole jízdou v
originálních vozíčcích určených pro dopravu osob v dole, tažených funkční důlní lokomotivou. Na rozloze
250 m důlních chodeb zkušení havíři, coby průvodci, představí fyzicky náročnou práci v dole vč. ukázky
ručního a funkčního pluhového a kombajnového porubu.

Expozice báňského záchranářství
Představuje unikátní soubor dýchací techniky, zachycující její vývoj od r. 1883 do současnosti. Zkušení báňští
záchranáři seznámí návštěvníky s technologiemi a zážitky při záchranných akcích v podzemí.

Povrchová expozice báňské razicí a dobývací techniky
Součástí centrálního parkoviště je volná expozice těžké důlní a dobývací techniky (dobývací a razicí
kombajny, vrtací vozy, nakladače a důlní lokomotivy).

Expozice Historie důlní dopravy
Nachází se v prostorách bývalé konírny a kočárovny, později stolárny. Panely chronologicky mapují vývoj
důlní dopravy od dopravy koňmi po současnost.

Dolní Vitkovice
Kombinovaný okruh.Kombinace Vysokopecního okruhu včetně návštěvy Bolt Tower (A) a Uhelného okruhu
(C). Doba prohlídky cca 200 minut.

Muzeum TATRA - Nejucelenější sbírka věnovaná kopřivnické vozovce, později
proslavené jako fenomenální automobilka TATRA.
Na šedesát osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby doplňují podvozky, motory, modely,
designérské návrhy, trofeje ze sportovních klání, dobové fotografie a různé rarity. Spoustu zajímavých a
vyčerpávajících informací poskytují vícejazyčné videoboxy s filmovými sekvencemi automobilových skvostů.

Vstupné:

dospělí/dítě

Landek Park 150 Kč/90 Kč
D. Vítkovice
220 Kč/140 Kč
Muzeum Tatra 120 Kč/100 Kč + cena průvodce

Hotel Tatra
Economy pokoje ***
Designové pokoje****

Dvoulůžkový pokoj - 1450 Kč/noc
Třílůžkový 1849 Kč/noc
Dvoulůžkový pokoj - 1850 Kč/noc.

www.tatrahotel.cz
Zajistíme podle počtu zájemců o zájezd. Cena Večeře bude také upřesněna podle počtu zájemců.

