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LÉTO NA ZÁMKU FRYŠTÁT V KARVINÉ
aneb poznejte celý zámecký areál
12. července

Léto je období krásných prosluněných dnů, období relaxace a cestování. Příjemné počasí přímo láká k prožívání
nevšedních zážitků a právě to nabízí zámek Fryštát, který pro vás připravil zajímavou letní, květinově provoněnou akci.

NA ZÁMKU, V KOSTELE I V PARKU
Prázdniny jsou už v plném proudu a zámek má pro turisty opět, jak jinak, připravenu řadu překvapení. Tradičně nesmí
chybět prohlídky stálých okruhů zámku ve dvou trasách a třetí část zahrnující exponáty ze sbírek Národní galerie Praha.
Podruhé bude v letošním roce zpřístupněn oblíbený čtvrtý, tzv. speciální, okruh.
Průvodkyně budou provázet návštěvníky v dobových kostýmech. Tuto tradiční atrakci oceňují zejména děti, které si tak
mohou názorně představit, jak se oblékali obyvatelé zámku v minulosti.
V tento den čekají návštěvníky dvě novinky! Jsou to jednak komentované prohlídky zámeckého parku a poprvé od
otevření zámku i prohlídky jeho prostor v nočních hodinách. Zámek bude vyzdoben letní květinovou výzdobou, která
určitě přispěje k celkové letní atmosféře.
Dva stálé prohlídkové okruhy seznamují návštěvníky s bydlením a životním stylem české aristokracie od renesance po
secesi. Třetí okruh představuje ukázku českého výtvarného umění významných českých umělců 19. století. Nechybí
zde díla tak slavných českých jmen jako je Mikoláš Aleš, Václav Brožík a řada dalších.
Prohlídková trasa speciálního okruhu provede návštěvníky nejprve některými místnostmi zámku a poté je spojovací
chodbou dovede až do kostela Povýšení sv. Kříže, kde se dozví o historii farního kostela a budou si moci prohlédnout
nedávno objevené gotické fresky z poloviny 15. století zachycující mučednickou smrt sv. Kateřiny a sv. Barbory.

VE DNE I V NOCI
Denní prohlídky zámku, kostela a parku budou doplněny o noční návštěvy zámku. Tuto jedinečnou a tajemnou
atmosféru si budou moci návštěvníci zažít pouze jednou v letošním roce a vůbec poprvé za celou existenci zámeckých
expozic. To ale není zdaleka vše. Vyvrcholením nočních prohlídek bude i noční projížďka kočárem.
1.okruh hlavní budovou klasický: v 10.30 h, 11.30 h, 12 h, 12.30 h, 13 h, 13.30 h, 14.30 h, 15.30 h.
2. okruh Lottyhausem: od 10 h do 17 h, začátky každou celou hodinu.
3. okruh – Národní galerie: od 10 do 17 h.
4. okruh zámkem a kostelem: v 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h.
Prohlídky parku: v 11 h a 14 h v trvání cca 50 minut, zdarma. Sraz před hlavním vstupem do zámku.
Noční prohlídky 1. okruhu: v 22 h, 22.30 h, 23 h a 23.30 h. Vstupné 120 Kč/osoba. Slevy dle návštěvního řádu.
Noční kočárové projížďky: 23 do 01 h; přednostně pro návštěvníky nočních prohlídek a zdarma. Ostatní 20 Kč/os.
Noční prohlídky je nutné rezervovat, a to telefonicky na čísle 596 318 382, e-mailem zamek-frystat@karvina.cz,
nebo na pokladně zámku. Objednávající je povinen vyzvednou si vstupenky nejpozději 20 min. před začátkem
prohlídky. V případě, že tak neučiní, rezervace se ruší. Změna programu vyhrazena. Za nepříznivého počasí se
venkovní program ruší.
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