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Tipy na prázdniny

TN - ČERVEN 2017

Zábavní a vzdělávací centrum Eden
v Bystřici nad Pernštejnem
V Centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem začala již třetí sezóna. I pro
letošní rok se mají návštěvníci na co
těšit.
Připravená je řada zábavních akcí a
vzdělávacích kurzů. Zábavu a poznání
u nás nalezne celá rodina.
Pro mateřské a základní školy vytváříme tematické programy se zaměřením na historii, přírodu, tradice, hospodářství a ekologii.
Expozice zpřístupňujeme interaktivní formou. Chceme, aby návštěvník zapojil všechny smysly a mohl si
vše nejen prohlédnout, ale i osahat a
vyzkoušet.
Areál centra je rozdělen do několika
částí, ve kterých se prolíná minulost s
budoucností.
O minulosti se dozvíme v části zvané Horácká vesnička a Panský dvůr.
Budoucnost symbolizuje moderní
stavba Ekopavilonu, kde se návštěvníci
seznámí s ekologií, ochranou životního prostředí a možnostmi jak úsporně
nakládat s energií.
Centrum Eden můžete navštívit
během běžného provozu, nebo se
můžete zúčastnit některé ze zábavních
a vzdělávacích akcí.
Během roku připravujeme řadu zajímavých akcí.
3.6. Slavnosti regionálních minipivo-

varů. Celodenní festival, kde se budou
prezentovat minipivovary - Centrum
Eden, Grado, Mazaný lišák, Chotěboř a Tišnovský pivovar.
26.8. Dožínky. Ta pravá oslava jídla a pití. Ochutnejte ovesné pivo z
našeho minipivovaru a další dožínkové speciality. Přijďte prožít den ve
znamení dožínkových tradic.
Informace o dalších připravovaných akcích naleznete na našich
webových stránkách www.centrumeden.cz, nebo na facebookových

stránkách www.facebook.com/centrumeden/

Otevírací doba centra Eden:
V měsících duben, červen, září a říjen
je areál přístupný pro předem objednané skupiny ve všední dny. V měsících květen, červen a září je otevřeno o
víkendech a svátcích.
Během prázdnin je provoz každý
den. Areál Centra Eden je pro návštěvníky otevřený v uvedených termínech
vždy od 9.30 do 18.00.
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tRobotické i statické modely dinosaurů v životních velikostech
tNaučná expozice Cesta do minulosti Země se skutečnými vykopávkami
tDětské paleontologické hřiště ukrývající zkamenělého tvora
tUnikátní obchod se suvenýry DinoShop

...a mnoho dalšího pro malé i velké návštěvníky

Podívej se!

Z BABIČČINA DVOREČKU
DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA
SETKÁNÍ S DOMESTIKOVANÝMI ZVÍŘATY
EVROPY, ASIE, AFRIKY A JIŽNÍ AMERIKY

5x v ČR | 2x v SR | 1x v ES
WWW. DINOPARK.EU

WWW.ZOO-VYSKOV.CZ

