kudy k nÁm

Zažijte komentované prohlídky
malebného Štramberku a pojďte s námi
poznat jeho kouzlo!

Severní Morava
a Slezsko

1
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Praha

Zlatou uličkou jako v Praze
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Moravskoslezského kraje

www.beskydyportal.cz

1

Zlatou uličkou
jako v Praze

délka trasy: 1,5 km
časová náročnost: 1,5 hod.
počet zastavení: 12

začátek
a konec prohlídky:
Náměstí Štramberk

2

Toulky tajemným
Štramberkem

délka trasy: cca 3 km
časová náročnost: 3 hod.
počet zastavení: 24

začátek prohlídky:
Národní sad – škola
závěr prohlídky:
Náměstí Štramberk

10 důvodů,

proč jít s námi malebným
Štramberkem:

1 Dozvíte se to nejzajímavější z historie a zjistíte,
proč se městečko nazývá „Moravský Betlém“

2 Poznáte tajemství starobylých zákoutí 		
lemovaných roubenými chalupami

3 Seznámíte se s tradicí pivovarnictví
ve Štramberku

4 Zjistíte, jak se pečou zaručeně pravé 		
Štramberské uši

5 Ochutnáte výtečné medové Štramberské ucho
6 Dozvíte se o energetickém místě
ve Štramberku

7 Užijete si jedinečné výhledy z věže středověké
zříceniny hradu Stallenberg

8 Při objednávce prohlídky 2 dospělých osob

získáte vstup zdarma pro vaše 1 dítě (do 15 let)

9 S Beskydy Card získáte výhodu 20 %
10

Rezervace
Realizátor projektu:
Tábor U Kateřiny Štramberk z. s.
e-mail: ukateriny@novos.cz
tel.: 604 274 669
Možnost objednávky skupin i jednotlivců
Realizujeme také tematické prohlídky vztažené k nejkrásnějším
svátkům v roce (Vánoce a Velikonoce)

na nákup komentované prohlídky
(více na www.beskydycard.cz)

Po předložení parkovacího lístku na prohlídce
získáte slevu 50 % na vstup na hradní věž Trúba
pro 1 osobu

Termíny a aktuální ceny prohlídek
naleznete na

www.stramberskepikanterie.cz
/ Štramberské pikanterie

Užijte si
Štramberk

výhodněji

s Beskydy Card

