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Tuto akci jsem navštívil/a

Pálení čarodějnic a stavění májky
Typ:

Popis:

Místo konání:
Datum a čas konání:

pálení čarodějnic

Odpoledne plné her, soutěží a zábavy na téma fantastická zvířátka. Na úvod
programu vystoupí skupina Maxim Turbulence, během celého odpoledne
pak bude v rytmu diska. Na závěr akce bude postavená májka a zapálená
čarodějnice.
Palkovice - areál za školou

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

Fotografie

Pohled z ulice

ne 29.4.2018 14:00

Význam akce:

místní

Přístupné pro

neznámo

vozíčkáře:
URL:
Zdroj dat:

www.palkovice.cz/index.php/cs/obcan/kalendar-akci/nadchazejici-akce
Beskydské informační centrum
Je třeba opravit informace o akci?

Není známo přesné místo konání akce.

1/1

nejbližší geosranda
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Gorolská Godula

mapa se načítá...

19 km

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

Zajímavosti v okolí
Rodinné relaxační centrum Narcis
bazén krytý pro veřejnost, sauna pro veřejnost
Palkovice
330 m
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Muzeum Metylovice
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turistický objekt
Metylovice
2 km

Nejbližší informační centrum
Beskydské informační centrum
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
5 km

Dopravní dostupnost

Turistické objekty v okolí

Jak se tam dostanu z:
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Akce v okolí

Opravte údaje

Autem

Na kole

Pěšky Vyhledat

Jak se tam dostanu
vlakem/autobusem:

Odkud:
Kam:

Palkovice [FM]

Odjezd/Příjezd:

19.07.2018

23:15

odjezd

příjezd

Pouze přímá spojení:
Jízdní řád:

vlaky+autobusy+MHD
Vyhledat

nahoru

tisk
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přidat k oblíbeným
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