Přírodní zahrada z. s. srdečně zve
všechny zájemce o adventní atmosféru a radost
na exkurzi

ADVENT V KOUZELNÉM ZÁMECKÉM
PARKU GRAFENEGG A MALEBNÉM MĚSTEČKU
ST. PÖLTEN
v sobotu 8. prosince 2018

Zveme Vás, odpočinout si.

Program exkurze ADVENT 8. 12. 2018
6.45

Sraz účastníků v Třeboni – u autobusového nádraží (před trafikou)

9.30 – 11.15

Komentovaná prohlídka muzea v St.Pölten - 1. skupina

11.15 – 12.45 Komentovaná prohlídka muzea v St.Pölten - 2. skupina
(skupina, která právě není na komentované prohlídce má možnost
individuální prohlídky města St. Pölten nebo parku – Ukázkové přírodní
zahrady).
13.00

Odjezd ze St. Pölten do zámku Grafenegg

14.00 – 15.30 Komentovaná prohlídka zámecké zahrady v Grafenegg celé skupiny
15.30

Individuální prohlídka celého zámeckého areálu Grafeneg s vánočním
osvětlením, možností občerstvení nebo zahřátí se v místním arboretu,
možnost nákupu dárků

18.30

Odjezd z Grafenegg do Třeboně

20.30

Předpokládaný návrat do Třeboně

Poznámky: Drobné změny v časovém harmonogramu vyhrazeny.

Během jednodenní exkurze navštívíme historické město St. Pölten, kde se minulost snoubí
s moderní dobou.
St. Pölten se stal zemským hlavním městem Dolního Rakouska teprve v roce 1986. Tím se
začala v historii tohoto starého města na řece Traisen, psát nová vzrušující kapitola a otevřela
cestu k poznávání jeho krás ve znamení baroka a moderní architektury.
V St. Pöltenu navštívíme poutavou výstavu v Zemském muzeu – Landesmuseum, která
spolupracuje s organizací Natur im Garten.
Výstava se honosí názvem ZAHRADA JAKO RADOSTNÁ PRÁCE S VÁŠNÍ a prezentuje prvky
přírodního zahradničení. V rámci volného času můžeme navštívit, jak historické jádro města
St. Pölten, tak i park, který je Ukázkovou přírodní zahradou.
Více na: St.Pölten nebo Park v St.Pölten

Druhou zastávkou bude adventně nasvícený zámecký park o rozloze 32 hektarů, který je
součástí zámku Grafenegg. V jedinečné atmosféře samotného zámku i přilehlého
zámeckého parku s 300 letou historií, uvidíme na trzích rukodělná řemesla, ochutnáme
domácí i tradiční vánoční dobroty. V průběhu adventních trhů vystoupí různí hudebníci a
zpěváci na krátkých venkovních koncertech. Celý areál bude prodchnut atmosférou svíček,
vánočních svítilen a různých světelných dekorací.
Více na: Grafenegg

Poplatek za exkurzi
Poplatek za exkurzi zahrnuje autobusovou dopravu, organizační zajištění, vstupné a průvodce v
obou zahradách s tlumočením.
Účastnický poplatek činí 1 050,- Kč na osobu, 950,- Kč pro členy spolku.
Cestovní pojištění a občerstvení si zajišťuje každý účastník sám. Pro konzumaci vlastního
občerstvení bude k dispozici nejen čas jízdy v autobuse, ale i doba individuálního programu
účastníků. Doporučujeme si vzít s sebou kapesné na nákupy suvenýrů, vánočních dárků,
rukodělných výrobků apod.

Přihlášky, kontakt a platba za exkurzi:
Přihlášky na exkurzi vyplňujte ZDE do 26. 11. 2018 (kapacita omezena)
kontaktní osoba: Pavlína Fulínová, tel.: 607 245 049
Martina Petrová, tel.: 721 480 183.
Platbu za exkurzi proveďte až po potvrzení místa v autobuse, nejdéle do 28. 11. 2018.
Převodem na účet KB č. 43-7629110217/0100,
VS: 20181208, zpráva pro příjemce: Vaše příjmení, event. příjmení účastníků, za které platíte.
Pokud potřebujete vystavit fakturu, uveďte tuto skutečnost v přihlášce.

Podmínky účasti na akci a storno podmínky:
Termín uzávěrky přihlášek je 26.11.2018.
Po tomto termínu je přihlašování ukončeno, je však možné ověřit si volná místa u kontaktní osoby.
V případě, že bude platba provedena po stanoveném termínu, je nutné prokázat úhradu
účastnického poplatku formou kopie výpisu z BÚ nebo bankou potvrzeným příkazem.
V případě neuhrazení poplatku do stanoveného termínu si pořadatel vyhrazuje právo nabídnout
místo jiné osobě.
Přihláška na akci je závazná, je možné ji zrušit pouze písemně u kontaktní osoby.
V případě odhlášení se z akce
- 14 kalendářních dnů před konáním, bude účastnický poplatek vrácen v celé výši.
- 13 až 3 dni před konáním, bude vráceno pouze 80 % částky z uhrazeného poplatku.
- 3 až 1 den před konáním akce až v den konání akce nebo neúčasti na akci, se účastnický
poplatek nevrací.
Účastník akce může za sebe najít náhradní osobu. Tuto skutečnost je povinen nahlásit kontaktní
osobě (1 den před odjezdem již jen telefonicky).
Přírodní zahrada z.s. si vyhrazuje právo exkurzi zrušit, pokud se ve stanoveném termínu nepřihlásí
dostatečný počet účastníků, aby mohly být finančně pokryty náklady akce. V tom případě budou
zaplacené účastnické poplatky vráceny v plné výši.

Za tým Přírodní zahrada z.s. se těší

Pavlína Fulínová
Přírodní zahrada z. s.
Klášterská 140/II, 377 01 Jindřichův Hradec
e-mail: pavlina.fulinova@prirodnizahrada.eu, martina.petrova@prirodnizahrada.eu
web: www.prirodnizahrada.eu

