
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Program oslav po celý den od 10:00 – 18:30 

10:00 – 18:30 – Areál Krakonoš 

Středověké stánkové městečko, vystoupení břišní tanečnice, vlajková a bubenická show, souboje mystických 

bojovníků, ukázka zručnosti řemeslníků různých profesí, střelba z luku nebo kuše, kovářské řemeslo 

11:00 –  Miniaturpark Boheminium – kapela Bád Boys – zábavná vystoupení, dřevní rokenrol, blues, pop 

12:00 –  Miniaturpark Boheminium – kapela Bád Boys – zábavná vystoupení, dřevní rokenrol, blues, pop 

13:00 – Břišní tance s profesionální tanečnicí ( s možností výuky  pro malé i velké slečny ) 
13:15 – 14:00 – Verbování dětí Centurionem do římské legie – akce pro děti 
14:15 – Vystoupení souboru Herold – ukázky šermířských soubojů 

14:45 -  Slavnostní fanfáry – příjezd družiny sv. Václava 
15:00 – Připomenutí státního a křesťanského svátku Svatého Václava, společná modlitba 

15:30 – Vystoupení souboru Herold – vlajková a bubenická show 
16:00 – Břišní tance s profesionální tanečnicí ( s možností výuky pro malé i velké slečny ) 
16:30 – Řez časem – souboje mystických bojovníků 
17:00 – Dětský dechový orchestr, mažoretky 
17:30 – Závěrečný koncert country skupiny „Starší páni Tachov“ v sochařském pohádkovém ráji,  

  před hotelem Krakonoš 
  Po celý den středověké stánkové městečko, občerstvení, točené pivo, gril 

10:00 – 18:00  Prezentace firmy Autospektrum 2000 s.r.o. – stánek + zábavný skákací hrad pro děti 
11.00 – 18.00  fotografické lety 5min- 3 osoby ( malá louka za hotelem Krakonoš )  600,- Kč/osoba 

15:30 – 17:00  Jízdy na ponících – 15,30 – 17.00 -  jízda / 30,- Kč 

Miniaturpark Boheminium – obvyklé vstupné dle ceníku 

Doprava:  

Kabinková lanovka 9:30-18:00 hodin – jízdné dle obvyklého ceníku 

Po celý den autobusy MHD – linka č 13. Jízdy historických autobusů Karosa ŠL 11 a Škoda 706. 

 Speciální jízdní řád- přímá linka č.1  každých 30 min, od 9:55 do 18:45,  

po trase Ant. Pramen- Nádraží – Husova-Chebská- Hlavní Centrum-Krakonoš zpět.  

POZOR! Nebude možné parkovat na Krakonoši 

Pořádají: Hotel Krakonoš s.r.o.a Miniaturpark Boheminium za podpory Karlovarského kraje,  

Města Mariánské Lázně, Jezdecké akademie, Autospektra 2000, AKV Karlovy Vary, Městské dopravy 

Mariánské Lázně s.r.o., Technického a dopravního servisu s.r.o.  


