Karnet na Colours do zdobycia!
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Już za niewiele ponad miesiąc (14-17 lipca) odbędzie się festiwal Colours of Ostrava.
Przygotowaliśmy dla Was listę atrakcji miasta, z których możecie darmowo skorzystać
pomiędzy licznym koncertami, a także pierwszy z czterech konkursów, w którym do
wygrania karnet na największą imprezę muzyczną w regionie!

Niewątpliwą korzyścią tegorocznej edycji festiwalu jest projekt Colours Plus, który obejmuje promocję ostrawskich
atrakcji, a także mnóstwo zniżek dla uczestników Colours of Ostrava. Posiadacze festiwalowej opaski, będą mieli
możliwość odwiedzenia wybranych muzeów, zabytków i innych atrakcji miejskich. Ostrawa kiedyś słynęła z
ciężkiego, przemysłowego oblicza, a dziś zachwyca wyjątkową postindustrialną atmosferą. Co warto zobaczyć
oprócz urokliwego terenu Dolnych Witkowic oraz gdzie odpocząć po gorących festiwalowych wrażeniach?
Landek Park
Landek Park to jedna z pierwszych kopalni, powstałych w Ostrawie w XVIII wieku. Wzgórza obszaru Landek uznane
są za unikat na skalę światową pod względem geologicznym, archeologicznym, historycznym, przyrodniczym i
górniczym. Oprócz największej na świecie ekspozycji o rozwoju górnictwa, techniki wydobywczej, ratownictwa,
nabędziecie też wiedzę o ciężkiej, a niekiedy nawet morderczej pracy górników, zobaczycie sprzęty jakich używali, a
także będziecie mogli zjechać do podziemi z klasyczną drewnianą obudową, kombajnami węglowymi i
przenośnikami taśmowymi. Przy kopalni znajduje się restauracja.
Dom Sztuki - Galeria Sztuk Pięknych w Ostrawie
Dom sztuki wybudowano w 1926 roku, dziś zwany jest "architektonicznym klejnotem miasta". Odbywają się to
zarówno wystawy stałe, jak i sezonowe. Trzonem ekspozycji wystawienniczej stał się zbiór 120 obrazów, rysunków i
rzeźb, który nowej galerii ofiarował kolekcjoner i mecenas sztuki, architekt František Jureček.
ZOO Oostrava
Zoo Ostrawa to obszar prawie 100 hektarów dla 4000 zwierząt, zarówno rzadkich gatunków egzotycznych, jak i
przedstawicieli lokalnej fauny. Największymi atrakcjami są duże stada słoni oraz rodzina hipopotamów. Teren w
większości miejsc dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zamek Śląskoostrawski
Zamek wybudowali w drugiej połowie XIII wieku książęta cieszyńscy z rodu Piastów. Miał chronić szlak prowadzący z
Opavy przez Hlučín i Cieszyn do Krakowa, przede wszystkim zaś bronić granicy państwa polskiego, którą tworzyła
wtedy rzeka Ostrawica. Znaczenie zamku podkreśla fakt, że został otoczony murami o wysokości 4 m i szerokości
2,5 m.

Uwaga Konkurs!!!
Mamy dla Was karnet na festiwal Colours of Ostrava. Uprawnia on do udziału w czterodniowej imprezie. Nie
obejmuje on jednak pola namiotowego oraz parkingu.
Aby go otrzymać, należy w komentarzu poniżej napisać, dlaczego uważasz, że warto pojechać na festiwal Colours of
Ostrava. Wygrywa najzabawniejsza odpowiedź. Konkurs trwa do 16 czerwca.
Konkurs zakończony!

Karnet wygrywa: gretynka. Gratulujemy! O szczegółach odbioru biletu zostanie Pani poinformowana mailowo
wiadomością od organizatora.
O festiwalu Colours of Ostrava pisaliśmy już wcześniej:
Rodzinny festiwal w Ostrawie
Brodka i elektronika na Colours of Ostrava
Colours of Ostrava z historią

Festiwal Colours of Ostrava jest po patronatem medialnym portalu ox.pl
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