
Zahájení  
turistické sezóny 2011 
v Ústí nad Labem

Akce se koná pod záštitou  
náměstkyně primátora města Ústí nad Labem  
Zuzany Kailové. 

Oslavte s námi zahájení nové turistické sezóny a vydejte se na výlet!  
ČEKÁ VÁS LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY! 
Vyhrát může každý, kdo do 25. 5. 2011 předloží platnou vstupenku z otevíracího dne  
v Informačním středisku města Ústí nad Labem v paláci Zdar.

Pravidla na: 
www.usti-nad-labem.cz 
či v Informačním středisku města 
Ústí nad Labem: 
Mírové náměstí 1/1, 400 01 
Ústí nad Labem, tel: 475 271 700, 
Info.stredisko@mag-ul.cz 

 2. 4. Hrad Střekov 9.30–16.30  
Slavnostní otevření hradu veřejnosti Čeká Vás 
bohatý doprovodný program – dobová hudba, vystoupení 
spojená s historickým šermem, degustace a prodej vín 
Lobkowiczkého vinařství, soutěže pro děti, projížďky 
na koních | Prohlídky: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 hod. s průvodcem cca 45 min., možnost 
volných prohlídek bez průvodce pouze se zapůjčeným textem 
Obě restaurace – Kovárna i Vágnerka – otevřeno 
Více na www.hradstrekov.cz  
O co hrajeme?  Večeře pro 2 osoby v restauraci 
Kovárna na Střekově

 2. 4. ZOO 8.00–18.00   
Zahájení letní sezóny s programem pro veřejnost 
Více informací na www.zoousti.cz  
O co hrajeme?  Dvě jednorázové volné vstupenky do ZOO, 
kniha Divoká srdce a DVD Po stopách ptačího eldoráda

 2. 4. Zámek Velké Březno 10.00   
Otevírání okenic, aneb probouzení zámku ze zimního 
spánku | Více informací a program dalších akcí na  
www.zamek-vbrezno.cz  
O co hrajeme?  Sada regionálních vín a dárková rodinná 
vstupenka do zámku Velké Březno

 4. 4. Větruše 9.00–19.00   
Zahájení jarního provozu vyhlídkové věže, přírodního 
a zrcadlového bludiště | Více informací na www.msul.cz  
O co hrajeme?  Večeře pro 2 osoby v restauraci na Větruši

 10. 4. Zámek Trmice 10.00, 13.00, 15.00   
Muzeum modelové železnice – první jarní „jízda“ 
Více informací naleznete na www.masinky.tk 
O co hrajeme?  2 volné vstupenky do Muzea modelové 
železnice a dárkový set města 

 12. 4.  Muzeum 19.00   
Jelen a Myslivec – filmové hvězdy z Ústí nad Labem, 
experimentální prostor Mumie Promítání filmových 
nahrávek firmy Schicht, učinkování „filmových hvězd“ 
Myslivce a Klášterního tajemství ve filmu a další 
Více informací: www.muzeumusti.cz nebo  
www.usti-nad-labem.cz  
O co hrajeme?  2 poukazy na rodinné vstupné do Muzea 
a dárkový set města

 16. 4. Skanzen Zubrnice 9.30–16.00   
Velikonoce velikonoční zvyky, zdobení kraslic, pletení 
pomlázek, tradiční pečení ve světničce, vystoupení 
folklórního souboru | Více na www.zubrnice.cz  
O co hrajeme?  Volná vstupenka do plavecké haly  
pro 2 osoby na dvě hodiny a dárkový set města

 16. 4. Zubrnická muzeální železnice 9.00–17.00   
Velikonoční provoz Ústí n/L. západ – Velké 
Březno – Zubrnice | Více na www.zmz.cz  
O co hrajeme?  Dárková rodinná vstupenka  
do Skanzenu Zubrnice

 16. 4. Pivovar Velké Březno 10.00–17.00   
„Zabijačkové hody pivaře Cibicha“ Prohlídka pivo varu 
s ochutnávkou, zabijačkové hody v restauraci Tivoli  
První prohlídka od 10h; poslední prohlídka v 16h. 
Více informací na www.breznak.cz  
O co hrajeme?  Poukaz na večeři a ubytování pro 2 osoby 
v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem 

 7. 5. Loď Porta Bohemica 1 12.15   
Zahajovací plavba sezóny z přístaviště Vaňov 
Více informací na www.osobni-lod.cz  
O co hrajeme?  Plavba lodí s obědem pro 4 osoby

 21. 5. Loď Ústí nad Labem 9.30 a 13.00   
Zahájení plavební sezóny z přístaviště Vaňov,  
okružní plavba pod Mariánskou skálu s prokomorováním 
Masarykova zdymadla, délka plavby cca 2,5 hodiny 
Více na www.labskaplavebni.cz  
O co hrajeme?  3 páry lístků Ústí nad Labem –  
– Bad Schandau – Ústí nad Labem


