Prosinec a leden v Orlických
horách a Podorlicku
Vážení čtenáři,
už jste viděli zimní nabídku KARTY HOSTA? Jestli ne,
tak navštivte webový portál www.orlickakarta.cz, kde
najdete rozrůstající nabídku služeb a také možnosti, jak
kartu získat. Slevy na skipasy, mazání lyží, wellness či
adrenalinové aktivity čekají jen vás!
Prosinec je měsíc blížících se Vánoc a probíhajících adventních krásných
akcí v destinaci, leden začátek Nového roku a také vás čeká spousta
zimních krásných akcí. Rádi bychom vás pozvali na některé z nich:
První neděli v prosinci, 1. 12. 2013 v Ústí nad Orlicí proběhne tradiční
Ústecký advent a určitě byste si neměli nechat ujít rozsvícení vánočního
stromu na Mírovém náměstí, zajímavý kulturní program a jarmark
neziskových organizací.
Již 17. ročník Výstavy betlémů můžete navštívit v Rychnově nad
Kněžnou ve dnech 6. – 27. 12. 2013, kde bude k vidění rozsáhlá výstavu
betlémů ze sbírek východočeských muzeí, od sběratelů a současných tvůrců. Tato výstava
bude také zároveň provázena malými podvečerními koncerty.
V Bartošovicích v Orlických horách dne 14. 12. 2013 vás může zlákat návštěva tradičního
Vánočního řemeslného jarmarku, s ukázkami zdobení perníčků, vánoční výzdoby a dalších
řemeslných výrobků, ale také v tento den v kostele sv. Máří Magdalény proběhne tradiční
koncert z cyklu adventních koncertů na česko – polské hranici Advent mezi horami.
Na nejdelší a nejznámější závod psích spřežení, Šediváčkův long 2014 v České republice a
jeden z nejtěžších závodů v Evropě se můžete vypravit ve dnech 22. – 25. 1. 2014 do
Deštného v Orlických horách. Tento ročník dozná některých změn – bude přetvořena část
tratí, s předstihem budou stanoveny limitní časy k projetí kritických úseků a upraví se
organizace startů.
Určitě se všichni těšíte na již 52. ročník mezinárodního závodu žactva ve slalomu a obřím
slalomu Skiinterkriterium 2014, které se uskuteční ve dnech 24. - 25. ledna 2014 v Říčkách
v Orlických horách.
Nabídku všech akcí v destinaci najdete na www.mojeorlickehory.cz

