Prožijte noc na Hvězdárně v Úpici
Hvězdárna v Úpici má pro vás netradiční nabídku. Rádi byste strávili s
rodinou, přáteli, táborovým oddílem nebo školním kolektivem noc pod
hvězdami? Chtěli byste mít hvězdárnu celou pro sebe a pouze se kochat
velkými dalekohledy planetami, Měsícem nebo hvězdnou oblohou? Vidět desítky
padajících meteorů, přelety družic nebo Mléčnou dráhu? Nebo si jen tak odpočinout v přírodě a
dozvědět se něco zajímavého? Pak si objednejte noc na hvězdárně.
Noc na hvězdárně nabízí jedinečnou příležitost vychutnat si krásu hvězdnatého nočního nebe.
K dispozici je parkoviště, prostor pro postavení stanů, ohniště i veškeré sociální zařízení. Významnou
výsadou přitom je, že noc trávíte přímo v areálu hvězdárny. Takže součástí vašeho příjemného času
v přírodě bude i pozorování noční oblohy velkými dalekohledy za doprovodu odborníka, který se vám
bude věnovat, dokud vám víčka neklesnou únavou. Prožijete neopakovatelné sledování planet či
Měsíce, barevných dvojhvězd a dokonce mlhovin nebo hvězdokup. Ve společnosti hvězdáře také
budete moci pozorovat meteory, přelétající družice či vzácné jevy, ke kterým zrovna na obloze dojde
a o kterých byste se nikde jinde tak rychle nedozvěděli…
Cena noci na hvězdárně je 100 Kč/osoba/noc a je stejná pro všechny věkové kategorie. Pobyt na
hvězdárně si můžete zpříjemnit výlety po okolí malebného kraje řeky Úpy, fotografováním zvěře či
různými sportovními aktivitami. Nejbližší obchod s potravinami leží asi 15 minut pěšky od hvězdárny.
Další tipy se dozvíte přímo na hvězdárně.
Komu je nabídka určena:





školním kolektivům
táborovým oddílům
rodinám s dětmi
skupinám cyklistů a podobně

V rámci nabídky je k dispozici:





Teplá sprcha a WC
Odborný průvodce obsluhující astronomické přístroje
Možnost parkování na pozemku hvězdárny
Možnost přespání ve vlastních stanech v areálu hvězdárny

Pokud vás nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 499 882 289 nebo na
emailové adrese hvezdarna@obsupice.cz. Na těchto adresách získáte další informace, případně se
můžete rovnou dopředu objednat.
Více informací rovněž na:
www.obsupice.cz nebo na www.facebook.com/obsupice.

