Užijte si vánoční večírky a firemní akce (nejen) na Trúbě
Čtvrtek, 06 Listopad 2014 20:10

Nastává čas firemních akcí a vánočních večírků pro zaměstnance či partnery, čas společně
zhodnotit uplynulý rok, poděkovat si za dobře vykonanou práci, odhodit stres a načerpat nové
síly do dalšího roku. Nabízíme vám jedinečné zázemí Hradu Štramberk, nejkrásnější památky
Moravskoslezského kraje (anketa iDNES.cz) s lákavou nabídkou aktivit a vyžití jak v samotném
areálu hradu, tak i v přilehlém okolí.

Vaší akcí zároveň podpoříte náš projekt Genius Loci hrad Štramberk 2009 - 2019, jehož
cílem je dlouhodobě vrátit hradu jeho kulturního ducha.

Možnosti, které u nás můžete zažít:
- To nej ze Štramberka - program, pobyt, zájezd
- Hostiny, grilování a gastronomické akce pod Štramberskou Trúbou
- Studium na Fakultě pálení a slivovicových věd
- Cesta za poklady vinného sklepa pod Trúbou
- Honba za štramberským pokladem
- Slaňování z Trúby
- Večerní prohlídka Trúby
- Pasování na občany Valašského království
- Hry Valašské Královské Univerzity - Valachyjáda
- Živá hudba (cimbálovka, klavír, housle...)
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A kdybyste nechtěli být pouze u nás na hradě, tak můžete zažít i například i následující:
-

Štramberské pivní lázně
Pobyt v solné jeskyni
exkurze v městském pivovaru
exkurze v pekárně štramberských uší
a mnohá další...

Kromě programu vám samozřejmě můžeme zajistit ubytování ve stylových dřevjankách , či lux
usním hotelu
.

Celý program vám sestavíme na míru dle vašich přání a navíc se řídíme heslem, že cenu si
určujete Vy :-) Proto, máte-li na vaši akci omezený rozpočet, rádi vám sestavíme takovou
nabídku, do které se určitě vejdete.

Nezapomeňte si včas rezervovat termín vaší akce! Pro bližší informace nebo objednávky
nás prosím kontaktujte na tel. +420774668011, nebo mail obchod@valasske-kralovstvi.c
z

Na reference z našich akcí se můžete podívat zde .
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