
 

 

Rodinný pobyt v kouzelném Štramberku 

 

Termín: červen-prosinec 2020 dle dostupných kapacit.  

Cena: 17.232 Kč za 3 noci pro rodinu (2 dospělí a až 3 děti) 

V ceně je zahrnuto:  

• Ubytování: 3 noci v tradiční chaloupce ve Štramberku pro 5 osob 

• Strava: bez stravy 

• Parkování: zdarma  

• Vstupy pro 2 dospělé a 3 děti mladší 15 let do muzea Zdeňka Buriana; do muzea Tatra v Kopřivnici, do dvou částí 
skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm (Valašské městečko a Mlýnská dolina), vstup na hrad Hukvaldy a exkurze v pekárně 
Štramberských uší 
(v případě jiného počtu osob nebo věku dětí rádi nabídku upravíme) 

Dále můžeme zajistit:  

• Snídaňový koš 

• Oběd 

• Večeře 

• Prodloužení pobytu 

Vypravte se s rodinou do městečka, kde lze cestovat v čase a prožijte 4 dny plné zábavy i poučení!  

Ubytujte se v historické roubené chaloupce, kde však nechybí nic, na co jste v 21. století zvyklí, a vypravte se na dobrodružnou 
cestu: 

Nejprve objevte Štramberk, malebné městečko pod středověkým hradem, z nějž zbyla jen věž, proslulá Trúba. Vystoupejte k ní a 
zahrajte si na statečné obránce, kteří ve 13. století ubránili město před nájezdem divokých Tatarů. V jejich ležení se pak našly 
vaky plné nasolených lidských uší a od té doby pečou místní pekaři perníkové uši. Navštivte jednu z malých pekáren a ochutnejte 
je ještě teplé nebo si zvolte variantu se zmrzlinou.  

Poté se ponořte do dob lovců mamutů – a navštivte muzeum s originály obrazů Zdeňka Buriana. Odtud se vypravte na 
dobrodružnou cestu do nedaleké jeskyně Šipka, kde bydleli neandrtálci. Procházku po Štramberku můžete zakončit v soukromé 
botanické zahradě, která vznikla na místě bývalého vápencového lomu a je domovem řady vzácných rostlin, motýlů a dalších 
živočišných druhů.  

Další den se vyrazte na výlet do vedlejší Kopřivnice a navštivte tamní muzeum Tatry. Zde najdete jak první auta z přelomu 19. a 
20 století, tak vůz, v němž Hanzelka se Zikmundem procestovali celý svět, i vítězný kamión z Rallye Paříž Dakar 1988. Pokračujte 
do středověku prohlídkou nedalekého hradu Hukvaldy, jednoho z největších v Česku.  

Třetí den pak objevte, jak žili naši předkové, a navštivte městečko ve Valašském muzeu v přírodě – ve skanzenu lidové 
architektury v Rožnově pod Radhoštěm. Mlýnská dolina Vám pak představí zapomenutá řemesla a důmyslné historické dřevěné 
stroje na vodní pohon. 
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