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01.12. neděle

Odjezdová místa a časy:   
Slaný  (od Váhy, 10.00) 
Smečno (autobusová zastávka, 
Kladno  (Sítná, zastávka MHD, na straně hotelu Kladno
Praha  (metro Praha 6, výstup z

Rezervace: http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/adventni

Tradiční adventní trhy na Sychrově jsou spojené s
tradičního zboží (více než 100 stánků) a bohatým programem pro děti i dospělé. 
Vánoční atmosféru umocní i betlém v nádvoří.
Také je možné absolvovat prohlídku vánočně vyzdobeného zámku. Čekají vás 
interiéry vyzdobené vánočními stromečky, historickými betlémy a hračkami.
Zajděte se podívat na vánoční trhy v Liberci, kde si můžete zakoupit vánoční zboží 
(dárky, dekoraci, drobnosti, trdelníky, punč, cukroví, občerstvení atd.), dále zhlédnout 
vánoční program a další akce nejen pro děti. Za návštěvu určitě stojí kostel sv. 
Antonína Velikého, kde se v neděli konají adventní koncerty.

LAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, 274 01 Slaný 
174, mob. 776 490 533, email: info@slantour.cz, www.slantour.cz
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, 10.10) 
(Sítná, zastávka MHD, na straně hotelu Kladno, 10.30) 

Praha 6, výstup z metra, zastávka MHD směr centrum, hotel Diplomat, 11

http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/adventni-sychrov-a-liberec   

 

Tradiční adventní trhy na Sychrově jsou spojené s ukázkami řemesel, prodejem 
tradičního zboží (více než 100 stánků) a bohatým programem pro děti i dospělé. 
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hotel Diplomat, 11.00) 
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