Rozvolňování opatření
Aktuální nabídka služeb
a turistických cílů
Znovu otevřeny jsou pro vás po nucené pauze prostory Galerie
moderního umění v Roudnici nad Labem. Otevřena je od
úterý do neděle v čase 10:00-17:00 hodin. Těšit se můžete na
prodloužené výstavy Tomáše Polcara (Prázdnota je tvar, tvar je
prázdnota) a Jaroslava J. Alta (akvarely).
Část výstavy Tomáše Polcara je pak přístupná v klášteru
augustiniánů, který máte touto možností si zevnitř prohlédnout,
a to ve standardní časy, kdy bývá klášter otevřen v květnu,
než se navrátí klasické prohlídky.
Samozřejmě pokračují i služby, které vám poskytujeme
v provozovně Informačního a dopravního centra Podřipska
o víkendu v čase od 9:00 do 17:00 hodin. Do konce měsíce je zde
stále přístupná výstava studentů architektury.
Krásné výhledy do okolí se vám naskytnout z provozovny věže
Hláska, kde můžete zakoupit drobné suvenýry v horním patře
věže. Otevřeno o víkendu 10:00 – 16:00.
Od úterý do neděle, vždy od 10:30 do 16:30 je otevřen
Vinný pavilon u roudnického zámku. V pátek a sobotu je
otevírací doba prodloužena do 19:00.
O tomto víkendu začíná jezdit také Podřipský motoráček
(Roudnice n.L. – Straškov – Mšené Lázně – Libochovice
a zpět).

Informační a dopravní centrum Podřipska
adresa: Arnoštova 88, Roudnice nad Labem
tel.: 412 871 501, 412 871 502
e-mail: infocentrum@vyletnarip.cz
facebook: @IDCPodripska
po-pá: 7:30 - 15:00; so, ne: 9:00 - 17:00
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V komnatách lobkowiczkého zámku se znovu
setkáte s vinaři a malovinaři z litoměřické
a mělnické vinařské podoblasti.

Na hoře Říp je vám k dispozici již nejenom občerstvení
Chaty Říp se sezením venku, ale i znovu otevřená Rotunda
sv. Vojtěcha a sv. Jiří k individuálním prohlídkám.
Nedaleko památné hory Říp se nachází také HistoryPark.
Doporučujeme zakoupit vstupenku předem na internetových
stránkách www.historypk.cz
Sledujte naše facebookové profily, kde nabízíme tipy na výlety
do okolí a aktuální informace o otevřených výdejních okénkách
restaurací, bister, občerstvení, cukráren, kaváren a dalších
povolených službách.

Vybíráme z portálu
www.kulturaroudnice.cz

Ivo Jahelka - Písničky zpod taláru | 20. 6. 2020 | Sál Koruna
Letní kino pro rodiny | 26. 6. 2020 | Letní scéna zámek
Letní kino | 3. 7. 2020 | Letní scéna zámek
50 let v Country - Poutníci | 4. 7. 2020 | Letní scéna zámek
Letní kino | 17. 7. 2020 | Letní scéna zámek
Koncert Open-air | 18. 7. 2020 | Letní scéna zámek
Pohádka open | 19. 7. 2020 | Letní scéna zámek
Roudnické vinobraní | 12. 9. 2020 | zámecký areál
Otevřené sklepy na Podřipsku | 14. 11. 2020 | různá místa

