
Informace k farnímu výletu do Kroměříže, sobota 23. září 2017 
 

Program: 
 
05:00   Předpokládaný odjezd z Krouny (více nástupních míst v Krouně, časy budou 
   ještě upřesněny, stejně tak odjezd z Kamenice) 
07:30   Příjezd do Kroměříže 
08:00 – 08:45  Procházka Květnou zahradou 
09:00 – 09:45   Mše svatá v klášterním kostele, poté přejezd autobusem k zámku 
10:30 – 12:00  Komentovaná prohlídka arcibiskupského zámku 
12:15 – 12:45  Společná návštěva kostela sv. Mořice 
12:45 – 14:45 Volný program: oběd samostatně, možnost návštěvy Mincovny, Vodárny, 

zámecké obrazárny 
15:00 – 16:00  Prohlídka arcibiskupských vinných sklepů, možnost degustace vín 
15:00 – 16:00  Aktivita pro děti v Podzámecké zahradě 
16:00 – 17:00  Návštěva Podzámecké zahrady a pěší přesun do kláštera (cca 1 km) 
17:00   Společná večeře v klášteře 
18:00   Předpokládaný odjezd 
20:30   Předpokládaný návrat 
 
Vstupy: 
 
Pokud v rámci volného programu plánujete navštívit také Mincovnu, Vodárnu a obrazárnu, lze 
zakoupit sdružené vstupné Via artis zahrnující Květnou zahradu a zmíněné památky. Toto sdružené 
vstupné je cenově výhodnější než jednotlivé vstupy, lze ho však zakoupit pouze jako základní a 
rodinné. Pokud ale strávíte volný program jinak, zvolte si v přihlašovací tabulce pouze vstup do 
Květné zahrady. 
 
Via artis:  základní        120,- 
   rodinné (2 dospělí, 2-3 děti)      320,- 
   děti do 6 let, ZTP do 18 let, ZTP/P a průvodce       0,- 
 
Květná zahrada:  dospělí           70,- 
   děti 6-18 let, studenti 15-26 let, senioři nad 65, ZTP nad 18 let   50,- 
   rodinné (2 dospělí, 2-3 děti)       190,- 
   děti do 6 let, ZTP do 18 let, ZTP/P a průvodce       0,- 
 
Zámek:  dospělí         150,- 
   děti 6-18 let, studenti 15-26 let, senioři nad 65, ZTP nad 18 let 110,- 
   rodinné (2 dospělí, 2-3 děti)      410,- 
   děti do 6 let, ZTP do 18 let, ZTP/P a průvodce       0,- 
 
Vinné sklepy:  prohlídka          60,- 
   degustace (4 vzorky)         60,-  
 
Další platby: 
 
Doprava           280,- 
Společná večeře v klášteře             dobrovolný příspěvek 
Dětem a studující mládeži hradí dopravu farnost. 
 
Přihlašujte se a výlet uhraďte do 17. 9. 2017. Bližší informace podá Martin Vtípil, 737 307 305. 


