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Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
(kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja)
www.hradlubovna.sk

Názov programu: Vstúpte s nami do rozprávky!
NÁJDI STRATENÝ KRÁĽOVSKÝ POKLAD!
Termín: 05. 06. 2017 - 09. 06. 2017
12. 06. 2017 - 16. 06. 2017
Vstupy: každých 15 minút od 9:00 do 14:00
Počet osôb na 1 vstup: maximálne 1 autobus
Cena za parkovné pre autobus: 5,00 eur
Vstupné: spoločné vstupné na hrad a skanzen:
- deti od 6 do 19 rokov: 3,00 eur
- deti do 6 rokov: 0,01 eur
- pedagogický dozor
na každých 10 žiakov 0,01 eur
- dospelá osoba: 6,00 eur
- osoby s preukazom ZŤP: 0,01 eur
- doprovod k ZŤP osobe: 3,00 eur
- možnosť platby kultúrnymi poukazmi 2017
V cene je zahrnutý vstup do hradu a skanzenu,
vystúpenie sokoliarov, fotografovanie a kamerovanie.
Na hrade a skanzene sú bezplatné sociálne zariadenia.
Prehliadka hradu zameraná na hľadanie strateného
kráľovského pokladu, v skanzene pomoc Popolvárikovi.
Počas prehliadky žiaci spolu so svojimi učiteľmi riešia
čiastkové úlohy, potom v závere dostanú odmenu,
ktorú si zoberú do svojej triedy.
Prihlasovanie: telefonicky: +421 910 340 050
e-mailom: skoly@hradlubovna.sk

SOKOLIARSKE VYSTÚPENIE
Sokoliari svätého Bavonna z Banskej Štiavnice
s Ľubovnianskym múzeom - hrad v Starej Ľubovni
spolupracujú už niekoľko rokov. Ich vystúpenia počas
hlavnej turistickej sezóny na hrade sú veľkým lákadlom
pre rodiny s deťmi.
Počas vystúpenia sa dozviete o histórii sokoliarstva,
oboznámite sa s charakteristikou dravcov, uvidíte let
pernatých dravcov a po skončení vystúpenia
sa s dravcami môžete odfotografovať.
Sokoliarske vystúpenie trvá približne 20 minút
a je súčasťou programu.
Viac informácií o tejto sokoliarskej skupine:
www.zakladnaskola.com
ww

MOŽNOSTI OBČERSTVENIA
V areáli skanzenu bude možnosť ochutnávky tradičných
jedál, v areáli hradu je malý Hostinec U Mórica.
Na parkovisku pod skanzenom je možnosť malého
bufetového občerstvenia.
Obed je možný
m
dohodnúť v reštaurácii U grófky Isabelly,
ktorá sa nachádza v areáli skanzenu alebo popri hlavnej
ceste smerom na hrad - Salaš u Franka.
Počas prehliadky hradu a skanzenu je zakázané jesť a piť.

www.salasufranka.sk, +421 52 43 692 92, 0911 910 638

www.isabella.sk, +421 52 43 235 40, 0908 255 553
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