Zahajujeme provoz Štramberské Trúby
Čtvrtek, 02 Duben 2009 00:00

Zveme všecky přátelé, turisty, cestovatelé a vůbec všechny, kdo mají rádi pohodu a dobrou
náladu, k návštěvě našeho nového sídla! Hlásíme se vám z 1. Strážního hradu Valašského
království! Od 1. dubna jsme se oficiálně stali provozovatelé celého areálu kolem tohoto
magického místa, které každý rok láká desítky tisíc turistů z široka a daleka.

I když provoz Trúby a Jaroňkovy útulny je již zahájen, mějte prosím ještě chvíli strpení, než se
trochu zabydlíme, Trúbu pro vás uklidíme a dobré služby zajistíme. Na plnohodnotný provoz
areálu se můžete těšit sice až od 1. května. Již nyní je však Jaroňkova útulna s věží Trúbou
otevřena denně od 9 do 17 hodin. Od května se otvírací doba prodlouží do 19 hodin a v případě
akcí bude otevřeno i déle. Útulna by měla začít znovu dělat čest svému názvu a měla by být
útulná. Již nebude jen strohou prodejnou vstupenek, ale bude v ní i malé občerstvení, půjčovna
her a šachů, prodejna suvenýrů a informační místo a samozřejmě příjemný personál. Jaroňkova
útulna bude zároveň fungovat jako imigrační úřad Valašského království, který vám podá
veškeré potřebné i zbytečné informace k podmínkám získání občanství ve VK. Vstupné na
Trúbu vás letos bude stát 25 Kč, děti zaplatí 15 Kč.
Od 1. května bude v provozu i chata Dr. Hrstky. I když chatu vzhledem k jejímu špatnému
technickému stavu nemůžeme provozovat s kuchyní, dobré pivo a grilované speciality vám
určitě přijdou po výstupu k chatě k chuti.
Program hradních akcí vám představíme do konce dubna na naší nové stránce věnované
Trúbě - www.stramberskatruba.cz . Další informace posléze opět na našich stránkách! Je
jedna v noci a jdeme spát!
Ogaři aj cérky těšíme se na Vás!
Tým VK
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