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Tuto akci jsem navštívil/a

Frýdlantské sportovní hry
Typ:

Popis:

ostatní (sport)

Již tradiční turnaje a zápolení v rámci Frýdlantských sportovních her budou
probíhat ve městě v různých sportovních areálech. Soutěžit můžete např. v
tenise, squashi, sportovní gymnastice, fotbale a připraven je také cyklistický
závod. Kdo nechce závodit, ať přijde alespoň fandit!

Místo konání:

Frýdlant nad Ostravicí

Datum a čas konání:

Rezervujte ubytování online
Štramberk 17
Štram berk
další nabídka ubytování
18 km

Fotografie

Pohled z ulice

so 16.6.2018
pá 15.6.2018
čt 14.6.2018
st 13.6.2018
út 12.6.2018
po 11.6.2018
ne 10.6.2018
so 9.6.2018
pá 8.6.2018
čt 7.6.2018
st 6.6.2018
út 5.6.2018
po 4.6.2018
ne 3.6.2018
so 2.6.2018

Význam akce:

místní

Přístupné pro
vozíčkáře:

neznámo

Zdroj dat:

Beskydské informační centrum

Není známo přesné místo konání akce.
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nejbližší geosranda
Gorolská Godula

16 km

Hora Godula ukrývá ve svých útrobách i na
svazích nejeden poklad. Vyprav se s gorolkem,
který...

Zajímavosti v okolí

Galerie uměleckého smaltu a litiny a
Památník Ferdiše Duši
turistický objekt

mapa se načítá...

Frýdlant nad Ostravicí

176 m

Sportovní a relaxační centrum Giff
Aréna
bazén krytý pro veřejnost, sauna pro veřejnost,
solárium, půjčovna sportovních potřeb a
vybavení, masáže pro veřejnost, sportovní
hřiště venkovní, petanque / boccia hřiště,
vířivka vnitřní pro veřejnost, centrum pro jízdu
na stacionárních kolech, squash

360 m
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Nejbližší informační centrum
Beskydské informační centrum pobočka Frýdlant nad Ostravicí
Frýdlant nad Ostravicí
182 m

Dopravní dostupnost

Turistické objekty v okolí

Akce v okolí

Jak se tam dostanu z:

Jak se tam dostanu
vlakem/autobusem:

Opravte údaje

Autem

Hodnocení

Na kole

Pěšky Vyhledat

Odkud:
Kam:
Odjezd/Příjezd:

Frýdlant nad Ostravicí [FM]
20.06.2018

09:40

odjezd

příjezd

Pouze přímá spojení:
Jízdní řád:

vlaky+autobusy+MHD
Vyhledat
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Poskytuje:

Nejbližší vlaková zastávka:

nahoru

tisk

pdf

Frýdlant n.Ostr.-N.Dědina

přidat k oblíbeným
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