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18.–21. srpna 2022
Zámecký park Kravaře

Zábava pro všechny malé i velké,
cyklisty, labužníky, srandisty a staromilce
18.–21. srpna Retro Silesia

Mezinárodní sraz historických kol.
Historická kola, krásné dámy, kloboučky, rukavičky
a gentlemani velocipedisté. Krásná podívaná i atmosféra
jako za starých časů.

19.–21. srpna CykloBar Elegant

Výborná káva z cyklo-kávovaru, kolekce vín Elegant, domácí
limonády, dezerty, buchty, míchané nápoje a mnoho dalšího.
Super atmosféra, lehátka, deky, slunečníky, světýlka,
květiny a k tomu usměvavá, milá a šik obsluha.

19.–21. srpna Cyklokuriozity

Už jste jeli na kole se zpětným šlapáním, opačným řízením,
nebo na furtšlapu? Zábavná repasovaná kola, jaká jste ještě
neviděli spojená s výukou jízdy na vysokém kole.

19. srpna Od zámku k zámku

Komentovaný autobusový zájezd
(Kravaře – Bruntál – Kravaře). Historické zajímavosti
po trase s průvodcem, vstup do zámku Bruntál na výstavu
Fenomén cyklistika s komentářem kurátora, zámecký park,
prvorepubliková kavárna, výstava Muzeum jde do ulic.
Více informací a registrace
Cena 300 Kč (počet míst je omezený)
Odjezd ve 13.00 od vstupní brány do parku

20. srpna Mezi prajzskou a císařskou stranou

Do sedel – komentovaná vyjížďka na kolech představí
prostředí tzv. prajzské a císařské strany. Seznámíme vás
s příběhy obou břehů řeky Opavy, ale též historii zdejších
četných zámků. Vyjížďka bude protkána také literárními
okénky, kde si přiblížíme hájeckého rodáka Vladislava
Vančuru, slezskou „Boženu Němcovou“ – spisovatelku
Ludmilu Hořkou, a mnoha dalšími překvapeními.
Nutná registrace
Vstupné dobrovolné
Start ze zámeckého parku v 11.00

20. srpna Swing piknik

Od 16 do 24 hodin vám zahrají dixi-jazz band BOSOBOS
a velký taneční orchestr DOLBEND. Taneční show, swingový
workshop, taneční zábava, úžasná atmosféra zámeckého
parku s tanečním parketem na louce, světýlka a letní pohoda.

20. srpna Elegant Silesia

3. mistrovství ČR na historických závodních kolech
vyrobených do roku 1990. Trasy 45 km. 80 km a 140 km.
Neskutečné výkony, nádherné technické skvosty, úžasná
atmosféra. Historická závodní kola budou vystavena
po závodě v areálu zámeckého parku.
Máte doma kolo s opratěma?
Tak pojďte do toho.
Více informací

Více informací na

elegantspolek.cz

