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Vítání jara na Opálené
Typ:

Popis:

Místo konání:
Datum a čas konání:

zahájení sezóny

Rezervujte ubytování online

Vítání jara na Opálené - setkání všech co přírodu rádi mají, ať přijdou a jaro
přivítají. Otvírání Barborčiny studánky, vyhánění ovcí na pastvu, vystoupení
folklórních souborů.

Štram berk
cena od 1000 Kč
15 km

další nabídka ubytování

Opálená (Pstruží)
Fotografie
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- přidat do kalendáře:

Význam akce:

Štramberk 17

zaslat připomenutí

místní

URL:

http://www.areal-opalena.cz/a...

Zdroj dat:
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nejbližší geosranda
Gorolská Godula
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21 km

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

© Seznam.c z, a.s., © OpenStreetMap , © NASA

Zajímavosti v okolí
PDFmyURL - online url to pdf conversion

Hotel Prosper
bazén krytý pro veřejnost, infrasauna pro
veřejnost, fitness centrum / posilovna pro
veřejnost, sauna pro veřejnost, solárium, parní
kabina pro veřejnost, půjčovna sportovních
potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost,
kulečník - pool, dětská herna

2 km

Čeladná

Bodiz spa
sauna pro veřejnost
Kunčice pod Ondřejníkem 627
2 km

Nejbližší informační centrum
Knihovna a IC
Čeladná
2 km

Dopravní dostupnost

Turistické objekty v okolí

Akce v okolí

Jak se tam dostanu z:

Jak se tam dostanu
vlakem/autobusem:

Upozornění na akci

Autem

Opravte údaje

Na kole

Hodnocení

Pěšky Vyhledat

Odkud:
Kam:
Odjezd/Příjezd:

Pstruží,
23.04.2018

21:28

odjezd

příjezd

Pouze přímá spojení:
Jízdní řád:

vlaky+autobusy+MHD
Vyhledat
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Poskytuje:

Nejbližší vlakové
zastávky:

Čeladná 1 km
Kunčice p.Ondřej. 3 km
Frýdlant n.Ostr.-N.Dědina 4 km

Nejbližší autobusové
zastávky:

Čeladná,žel.st. 1 km
Čeladná,u Ingrstů 1 km
Čeladná,pož.zbroj. 2 km

Letiště:

mezinárodní: Ostrava Mošnov 22 km

, Katowice 115 km

vnitrostátní: Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí 6 km

, Brno Tuřany 126 km

, Hranice 44 km

plocha pro sportovní létající zařízení (SLZ): Baška 10 km

, Zábřeh 45 km

, Místek 11 km

, Záhoří 48 km

Dopravní omezení v
okolí během konání akce:
Uvedené hodnoty odpovídají vzdušné vzdálenosti
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