Státní zámek Sychrov
tel.: 482 416 011
sychrov.rezervace@npu.cz ,www.zamek-sychrov.cz
www.facebook.com/szsychrov

prosinec 2018
Zámek Sychrov je otevřen denně včetně pondělí od 10:00 do 14:00.
Zavírací dny jsou 24. + 25. + 26. 12.
Novogotický klenot Rohanů (základní okruh)
Původní zámecké interiéry obsahující soukromá apartmá majitele zámku a jeho rodiny
(ložnice, pracovny, toaletní pokoje) a reprezentační prostory
(schodišťová hala, přijímací salon).
Z dětských pokojíčků
Výstava panenek sběratelky Svatavy Jakoubkové, jejíž kolekce se rozrostla natolik, že kromě
své stálé expozice ve Smržovce mohla připravit výstavu v jednom ze zámeckých pokojů.
Zlatý poklad
Trezorová místnost s kolekcí vzácných předmětů ze sychrovských sbírek, mezi kterými
najdeme zlacené kalichy a monstrance, slonovinové sošky, ale také kolekci šperkařských
plastik z dílny významného českého umělce Františka Khynla.

Akce – prosinec 2018
1. a 2. prosince 2018 od 9:00 do 16:00
ADVENTNÍ TRHY
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem nejen vánočního zboží a bohatým
programem pro děti i dospělé. Vánoční atmosféru umocní i betlém na nádvoří.
Novinkou letošního ročníku je prodloužení sobotní otevírací doby tržiště do 18:00.
Nově nabízíme také možnost dětských „čertovských“ prohlídek po oba dva dny, vždy od
10:00, 11:00, 12:00, 14:00 a 15:00. Tyto prohlídky nejsou součástí vstupného na tržiště.
Vstupenky na prohlídky lze zakoupit v předprodeji na portálu www.evstupenka.cz.
Vstupné: Kč 50,-/dospělý a Kč 30,-/dítě do 15 let

8. prosince 2018 od 18:00
JAZZOVÝ VEČER NA ZÁMKU SYCHROV
Letos se již potřetí zámek Sychrov promění v jazzovou dílnu – opět v podání liberecké kapely
Jiří Mašík Quartet. Jazz se rozezní v 19:15, předcházet mu bude večerní prohlídka vánočně
laděných zámeckých interiérů začínající v 18:00.
Předprodej vstupenek na www.evstupenka.cz.
Vstupné: Kč 290,-/osoba
26. prosince 2018 od 16:00 a 18:00 v zámecké galerii
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují: Martin Moudrý – klavír, Radek Krejčí – sólista Severočeského divadla v Ústí nad
Labem – basbaryton, Jan Ondráček – sólista ND v Praze – tenor, Jitka Sedláčková – herečka
Divadla Na Jezerce – recitace.
Na programu budou díla autorů: J. J. Ryby, B. Smetany, A. Dvořáka, F. Schuberta,
C. Francka a J. S. Bacha.
Koncert se koná za laskavého přispění společnosti Rekuper Sychrov, s.r.o.
Předprodej vstupenek na www.evstupenka.cz.
Vstupné: Kč 290,-/osoba

