pořádá tematický zájezd
„Tak trochu jiná (magická) energie Jižních Čech“
Termín: sobota 27. 11. 2021
Jaderná elektrárna Temelín - infocentrum
1. adventní víkend v Českém Krumlově

Odjezd z Masečína v 7:00, Štěchovic 7:10, Davle 7:10, Měchenic 7:15 a Zbraslavi 7:25 s plánovaným příjezdem do infocentra Temelína
cca v 9:30 hod. Příjezd do Českého Krumlova cca 12.00 hod. Volný program přibližně do 18 hodin.
Předpokládaný návrat do Masečína okolo 20-21 hodiny.

Program:

Infocentrum jaderné elektrárny Temelín

Infocentrum se nachází na zámečku Vysoký Hrádek vedle elektrárny. Program, který trvá cca 60 minut, zahrnuje i počítačové ukázky a
animace, vám vysvětlí fungování jaderné elektrárny. Nové znalosti si pak můžete otestovat při zábavném kvízu. Dále na vás čekají modely
reálných zařízení z jednotlivých částí elektrárny. Budete mít také možnost prohlédnout si zblízka jaderný reaktor anebo spustit regulační tyče
až na samé dno. Na vlastní oči se pak přesvědčíte, kde všude kolem nás se nachází přírodní ionizující záření. A co ještě vás čeká? No přeci
možnost udělat si ikonické foto přímo z reaktoru. Vstup zdarma.

Český Krumlov – 1. adventní víkend

V průběhu dne na vás čekají následující rozmanité adventní akce:

Náměstí Svornosti
10.00 - 20.00
14.00 - 14.30
15.00 - 19.00

Vánoční trh
Slavností zahájení vánočního trhu
Vystoupení českokrumlovských kapel „Nakřáplý šišky“ a „Corso Beat“

10.00 - 18.00

Adventní pohádkový jarmark - otevřené řemeslné dílny pro malé i velké, kteří si chtějí vyzkoušet práci brašnáře,

11.00 - 17.00

Pekařská dílna - můžete se těšit na oblíbené klášterní koláčky nebo možnost uplést si vánočku a také na překvapení

10.00 -18.00

Andělské tvoření - unikátní tvůrčí prostor plný kreativních dílen, kde si například vytvoříte ozdoby na stromeček,

Kláštery

17.00

kováře, hrnčíře, včelaře, sklářky a valchářky.

v podobě vlastního platidla – Klášterní mince.

vánoční dekorace, svíčky, bylinková mýdla, vánoční přání a další zajímavé dárečky. Připravena je výroba kostýmových
doplňků
do andělského průvodu.
Pohádkový orloj - po setmění se v klášterní oknech odehraje nevšední přehlídka a za doprovodu hudby vystoupí
originální pohádkové postavy

Cena zájezdu 580 Kč
Přihlásit se můžete do 23. 11. 2021

Kontakt: Čenda
Čenda tel./WApp: 777 55 11 76; 777 55 11 75 e-mail: cendatour@seznam.cz
Zájezd se koná při minimálním počtu 30 účastníků.
Pavel Bechyně - Masečín 40, 252 07 Štěchovice, tel: 777 55 11 75
www.cendatour.cz e-mail: cendatour@seznam.cz
Bankovní spojení: 670100-2214844224/6210

