
místo pro vašich 7 smyslů…

Objevte hrad Štramberk – 1. stráž-
ní hrad Valašského království. Hrad 
Štramberk stojící na skalnatém vrcho-
lu tzv. Zámeckého kopce tvoří výraznou 
dominantu nejen malebného městečka 
Štramberk, nad jehož severozápadním 
okrajem historického centra se tyčí, ale 
celé Lašské brány Beskyd.

Areál hradu Štramberk
vítejte 365 dní

Co vám můžeme dále nabídnout?

PrO ŠkOLy
• Hradní zážitková škola: Využijte našeho Balíčku zážitků a užijte si jeden den 
u nás na hradě, zapojte se do mnoha zajímavých aktivit a najděte ukrytý štramber-
ský poklad!

• Pořádání přednášek, škola v přírodě: Nabízíme vám zázemí našeho hra-
du pro pořádání škol v přírodě, studijních přednášek či alternativního studia na 
zajímavém místě. kouzelné venkovní prostředí a útulné zázemí Chaty Dr. Hrstky 
předurčuje ke kvalitnímu studijnímu zážitku. Možnost zapůjčení dataprojektoru je 
samozřejmostí.

Tomáš Harabiš
školník

KAMPUS
ZÁŽITKOVÉ UNIVERZITY

A ZÁŽITKOVÉ ŠKOLY

IC Kopřivnice

PrO firMy
• Využijte tohoto jedinečného místa pro vaši firemní akci, prezentaci 
nebo večírek. Pozvěte své obchodní partnery a připravte jim nezapomenutelný 
zážitek u nás na hradě! Občerstvení zajistíme, program připravíme, úsměv a spo-

kojenost zaručíme!

• Teambuilding a teamspirit: Hledání štramberského pokladu hravou formou, 
s porcí adrenalinu a zábavy. každý si přijde na své a díky společným soutěžím se 
utuží vazby ve vašem kolektivu. Program vám ušijeme na míru.



Obvyklá otevírací doba
Štramberské Trúby – 365 dní

květen–září denně 9.00–19.00 h. nebo déle

duben a říjen denně 9.00–17.00 h. nebo déle

listopad–březen denně 10.00–16.00 h. nebo déle

CeNy VsTuPNéHO:

Dospělí: 25 kč
Děti od 6 do 15 let: 15 kč

V případě pěkného počasí a zájmu návštěvníků je otevřeno dle potřeby.

Štramber#ká Trúba

Naše Balíčky zážitků:
• Noční prohlídka Trúby • slaňování z Trúby • svatba na Trúbě

• Řemeslné výrobky a suvenýry;
• minerály a kamenná bižuterie;
• výrobky kovářské, keramické i dřevořezbářské;
• medové svíčky, medy a medoviny;
• ruční papír;
• ručně vyráběná mýdla;
• zvonky, zakuřovaná keramika;
• koutek Valašského království.

To vše k vidění i k zakoupení v naší galerii.
Otevřeno denně 9.00–19.00 hodin.

Přijďte si k nám posedět a občerstvit se ve stylové 
Chatě Dr. Hrstky a její Dřevjance na hradbách
• sleva až 50 % od 18.00 do 19.00 hodin každý pátek a sobotu • opékání špekáčků • pořádá-
ní cestovatelských přednášek • free Wifi • vodní dýmka • improvizované hudební večery 
(k dispozici pianino, kytary, akordeon) • studium na fakultě pálení a slivovicových věd…

Štramberská Trúba
kopec 77, 742 66 Štramberk
tel.: +420 774 668 045  
e-mail: truba@valasske-kralovstvi.cz
web: www.stramberskatruba.cz
facebook: Štramberská Trúba
GPs: N: 49˚35'32.29", e: 18˚6'58.31"

Galerie lidového řemesla v Jaroňkově útulně

Turi#tická chata Dr.Hr#tky
Obvyklá otevírací doba Chaty Dr. Hrstky

květen–září denně 10.00–20.00 h. nebo déle

duben a říjen denně 11.00–19.00 h. nebo déle

listopad–březen sobota–neděle 11.00–16.00 h. nebo déle

Zavírací doba není 
pevně stanovená. Je-li 
zábava v plném prou-
du, budeme s vámi až 
do konce!

Naše Balíčky zážitků:
• Posezení u ohně a opékání pod Trúbou • Průzkum jeskyně slámová sluj

Turistická chata Dr. Hrstky
informace/rezervace: +420 777 663 474
e-mail: chatahrstka@valasske-kralovstvi.cz 
web: www.stramberskatruba.cz
facebook: Hrstkova chata


