SENIOR FESTIVAL 2021 - TISKOVÁ ZPRÁVA
Letošní Senior Festival 2021, který pořádá Spolek Hurá na Výlet! spolu s městem Chrast,
se koná v pátek 25. a v sobotu 26. června v zámeckém areálu v Chrasti.
Čeští a světový interpreti, jako jsou ABBA WORLD revival, PRAGUE QUEEN nebo
legendární BEATLES v podání slovenské kapely BACKWARDS posouvá letošní ročník i
mladším generacím a nejen seniorům.
Kapely se vystřídají na dvou venkovních scénách!
Chybět nebude řada dalších zajímavých kapel a interpretů, kteří vás budou po oba dva
dny skvěle bavit. Dechová hudba Podkověnka, RetroBand Chrudim, JG DIX Holice, a to
zdaleka není vše, na co se můžete těšit.
Zámecký areál v Chrasti nabízí totiž svou podobou ideální prostředí pro konání Senior
Festivalu 2021, a proto se jistě můžete těšit na spousty zážitků.
Připravujeme pro vás přehlídku historických vozidel, projížďku malebnou krajinou
s koňským spřežením, a také třeba zábavné pouťové atrakce pro děti i pro dospělé.
Zkrátka uvidíte vše, co na Senior Festivalu 2021 v Chrasti nemá chybět!
Stánky s tradičním sortimentem, skvělé občerstvení a živá muzika na dvou pódiích!
Dozvíte se řadu užitečných informací nebo se můžete jen tak potkat s přáteli a zajímavými
lidmi, kteří celé akci a Spolku Hurá na Výlet! drží palce.
Spolek Hurá na Výlet! opět zajišťuje na letošní Senior festival autobusové svozy.
Odjezdy jsou plánované především z Pardubic a Chrudimi, ale v případě většího zájmu
jiných obcí v okolí, je možné se domluvit na další zastávce.
Příspěvek na dopravu je dobrovolný.
Své místo v autobuse si můžete rezervovat na tel. 773 515 616 nebo na emailové
adrese info@huranavylet.cz, kde se dozvíte další informace.
Konání festivalu, jeho kapacita i kapacita autobusových svozů je omezena a podléhá
aktuálním vládním nařízením ohledně nemoci COVID-19.
V případě nepříznivého počasí se akce koná v prostorách Sportovní haly města Chrast.
Záštitu nad letošním ročníkem Senior Festivalu převzal Ing. Pavel Šotola, radní
Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor a sociální péči a Ing. Vojtěch
Krňanský, starosta města Chrast.
Buďte s námi u toho a nenechte si ujít letošní ročník Senior Festivalu 2021, který se koná
právě v areálu barokního zámku v Chrasti v pátek 25. a v sobotu 26. června 2021.
Spolek Hurá na Výlet! a město Chrast

