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ZADÁČO
STAN,

Turistický portál CZeCOT.cz

neregistrovaný uživatel
Nastavit jako navštívený
objekt

Masarykova veřejná knihovna
adresa:
web:
facebook:

Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín
Fotografie

https://www.mvk.cz

Pohled z ulice

www.facebook.com/mvk.vsetin

e-mail:

mvk@mvk.cz

telefon:

575 755 141
49°20'22.29"N 17°59'38.67"E
345m nad mořem

GPS:

Rezervujte ubytování v okolí

nejbližší geosrandy

Štram berk 17

Putování za Jarčovskou
gulou

Štramberk
c ena od 1000 Kč
29 km

QR kód

další nabídka ubytování

Kulturní zařízení

Mapa

Kategorie:
Doporučte známému

Dopravní dostupnost

14 km

Pomoz sově Evě dovézt ztrac enou
pěnic i vlašskou zpátky do jejího
hnízdiště za Jarč ovskou gulou.
Odměnou...

Turistické objekty v okolí

Novinky a akce v objektu

Akce v okolí

Historie počasí

kulturní zařízení - knihovna
Opravte údaje

Nejbližší koupání
Penzion V Hluboké

Vaše jméno:*

sauna pro veřejnost, vířivka venkovní pouze pro
ubytované, koupaliště / bazén venkovní pro
veřejnost, sportovní hřiště venkovní

Váš e-mail:*
2 km

W ith PDFmyURL anyone can convert entire websites to PDF!

Vsetín

Zajímavosti v okolí

E-mail známého:*
Více adres oddělte čárkou

Naučná stezka Tesák
Vsetín

S doporučením odeslat fotografii zobrazenou u střediska
162 m

Text zprávy:

Naučná stezka Okolím Vsetína
Vsetín

166 m
reCAPTCHA

Please upgrade to a supported browser
to get a reCAPTCHA challenge.
Alternatively if you think you are getting
this page in error, please check your
internet connection and reload.

Akce v okolí
Transsibiřská m agistrála
č t 9.8.2018 19:30
Music bar Tři opice (Vsetín)
144 m

Japonské odpoledne v knihovně
pro rodiny s dětm i

Why is this happening to me?

út 7.8.2018 16:00
v obj ektu

Masarykov a v eřej ná knihov na (Vsetín)

Nejbližší restaurace
Na Pančavě
restaurac e, letní terasa / zahrádka
Vsetín
58 m

Nejbližší informační centrum
Turistické inform ační centrum
Vsetín
Vsetín

Odeslat

Hodnoťte přes Facebook

Hodnoťte přes formulář
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0m

0 komentářů

Seřadit podle Nejstarší

Přidat komentář...

Počasí - Zlín

dnes (10:00)
25°C

zítra
26°C

středa
25°C

čtvrtek
25°C
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