Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 29. do 31. března - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Čtvrtek, 28 Březen 2013 00:00

Dvoudenní turnaj ve stolním tenisu, turnaj v kulečníku, skateboardová seance, velikonoční
papírová dílna, trhy či první jarní prohlídky kláštera s Lotrandem. Velikonoční víkend od 29. do
31. března na Broumovsku nabízí celou řadu akcí.
{jathumbnail off}
Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují zve na Velikonoční dílnu . V pátek od 14 hodin
si můžete ozdobit perníčky či vyrobit dárek s velikonoční tematikou.

V Klubu Ambra v Broumově - Olivětíne se v pátek od 20 hodin koná Freak karneval . Plakát
uvádí, že jde o taneční party v maskách.

Prohlídková sezóna v benediktinském klášteře v Broumově bude zahájena v sobotu a v neděli.
Od 13:30 hodin bude provádět sám loupežnický synek Lotrando.

V sobotu a v neděli se v meziměstské tělocvičně na nádraží hraje turnaj ve stolním tenisu. V
sobotu
si to rozdají hráči, kteří hrají ping - pong závodně,
v neděli
bude tělocvična patřit neregistovaným hráčům. Hrát se začíná po oba dny v 9 hodin.
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V sobotu 30. března od 8 hodin začíná Velikonoční trh v Polici nad Metují. Na Masarykově
náměstí se bude konat stánkový prodej zboží.

Ve foyeru Pellyho domů v Polici nad Metují se v sobotu od 9 hodin setkají sběratelé . Zve Klub
sběratelů Policka a na 26. října připravuje další setkání.

V kulečníkové herně, v budově na Stadionu Opočenského v Broumově, se v sobotu koná Velik
onoční turnaj v jednobandu
. Turnaj příchozích a neregistrovaných hráčů kulečníku začne v 9 hodin.

Ve skateboardovém areálu v prostoru kotelny na sídlišti Spořilov v Broumově se v sobotu 30.
března koná Broumovská kotelnická minirampová skate seance. Občerstvení i muzika bude.
Začíná se v 10 hodin. Více
ZDE .

V Privat clubu D & D v Broumově se v pátek i v sobotu tančí při Cuba libre party . Podává se
zlevněný rum s colou a hudbu pouští DJ Pepino. Oba dny se začíná ve 21 hodin.

V klášterní kavárně Café Dientzenhofer v Broumově se v neděli 31. března budou plést
pomlázky a zdobit kraslice. Začíná se v 9:30 hodin.

Nabídku víkendových akcí na Náchodsku najdete na serveru Náchodské info .
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