Státní zámek Sychrov

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

květen 2019
Zámek Sychrov je otevřen denně včetně pondělí od 9:00 do 16:30.

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, příjímací salon).

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.

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. Otevřeno každý den od 9:00 do 16:30.
Ze života Medvědího klanu
Medvědí klan na zámku Sychrov není třeba představovat, ale jak medvědi z tohoto
klanu žijí, jaké mají záliby, jaké slaví svátky a co je mezi nimi největším hitem? To
všechno se můžete dozvědět z obrázků v zámeckém sklepení. Otevřeno každý den
od 9:00 do 16:30.
Zámecký park
Zámecký park je otevřen denně od 9:00 do 17:00.

Akce – květen 2019
4. května 2019 od 10:00 do 18:00
SVATEBNÍ DEN NA ZÁMKU SYCHROV
Na všechny, kteří plánují svatbu, čekají zámecké prostory slavnostně nazdobené a
připravené pro obřad.
Vstupné: Kč 50,-/osoba
4. května 2019 od 18:00 v zámecké oranžerii
OBLÍBENÁ HUDBA CLAM-GALLASŮ A ROHANŮ
Koncert z děl oblíbených autorů Clam-Gallasů a Rohanů – hudební tradice obou
rodů. Na programu budou díla L. van Beethovena, W. A. Mozarta, A. Dvořáka,
Z. Fibicha, V. Nováka.
Účinkují: soprán Zdena Kloubová, klavírní doprovod Roman Malý,
průvodní slovo Miloš Kadlec.
Vstupné: Kč 150,-/osoba
Předprodej vstupenek na www.evstupenka.cz

25. a 26. května 2019 od 9:00 do 17:00 v zámeckém parku
POHÁDKOVÝ PARK
Poslední květnový víkend se zámecký park opět promění v místo, kde si děti
zasoutěží na různých stanovištích a setkají se spoustou pohádkových postav. Za
splněný úkol dostane každý malý návštěvník do glejtu razítko, a pokud nasbírá
všechny, čeká ho na závěr malý dárek.
Vstupné: Kč 60,-/dospělý a Kč 40,-/soutěžící dítě

