TISKOVÁ ZPRÁVA
497 let Annaberské pouti KÄT od 16. do 25. èervna 2017
Neobyèejné atrakce, obøí rodinná slavnost, maskot KÄTvelbloud
Již témìø pùl století láká pou• s názvem Annaberger KÄT statisíce
návštìvníkù do Krušných hor do mìsta Annaberg-Buchholz. Svatá
pùda z Campo Santo v Øímì, jejíž odeslání papež dne 5. èervence
1517, pøed pøesnì 500 lety povolil, byla od roku 1520 dùvodem pro
uspoøádání pouti do Annabergu na Slavnost Nejsvìtìjší Trojice. Dnes
je KÄT nejvýznamnìjší poutí a lidovou slavností v Krušných horách a
je oblíbená u mladých i starších návštìvníkù.
Action, zábava a adrenalin jsou i v letošním roce zaruèené. Po 497
letech mùžete v dobì od 16. do 25. èervna 2017 znovu zažít skvìlý
mix senzaèních atrakcí, veselé zábavy pro rodiny a ochutnat
kulináøské lahùdky.
Dne 16. èervna bude pou• KÄT v 17.00 hodin zahájena u atrakce
„Laser-pix“.
Do 18.00 hodin mohou návštìvníci využít nabídku: jednou zaplatit a
dvakrát se svézt. Od 20.00 hodin se hosté mohou tìšit na
STEREOACT, dva v Nìmecku populární DJ. V den nazývaný Lady-Night
dne 19. èervna platí dámy a muži, kteøí vypadají žensky, v dobì od
19.00 do 23.00 hodin jen polovièní cenu.
Ve støedu 21. èervna Vás již tradiènì zveme na Den rodin se
sníženými cenami.
Ve stejný den v 17.00 hodin se uskuteèní velké setkání maskotù.
Ètvrteèní dopoledne je vyhrazeno handicapovaným obèanùm. Dne
24. èervna Vás v dobì od 22.30 hodin na obloze nad AnnabergemBuchholzem okouzlí ohòostroj „Symfonie barev“.
Evropská premiéra interaktivní dráhy „Laser pix“
Také letos na návštìvníky z blízka i z dáli èekají èetné atrakce a
novinky.
Evropskou premiérou je „Laser PIX“. Tuto interaktivní atrakci mùžete
na Annaberské KÄT zažít poprvé. „Absolutní Kick“ nabízí další
novinka.
„Infinity“ je se svými 65 m výšky a rádiusem 61 m nejvyšší mobilní
looping ový kolotoè na svìtì a jediný svého druhu. Tøi kývající se
gondoly se otáèí rychlostí 125 km/h o 360 stupòù a dosáhnou tak
témìø pìtinásobek zemské pøitažlivosti. Horská dráha „Crazy Mouse“
se svými otáèivými gondolami nabízí zábavu pro celou rodinu. Nová
atrakce „Freddys Company“ zve k adrenalinové cestì „na šro•áku“.
Atrakce nevhodná pro slabé povahy je vesnice duchù, novinka s
„echt“ tedy „pravými“ hrùzostrašnými postavami.
Novinkou je atrakce s názvem „Chaos-Airport“. Na akèních
pøekážkách oèekávají zájemce vzrušující efekty. Skvìlé výhledy a
jedineèné svìtelné efekty oèekávají hosty pøi jízdì na 45 metrù

vysokém obøím kole. Akce a zábava je garantována na mnohých
tradièních atrakcích. Je zajištìna skvìlá zábava pro celou rodinu. Dìti
se mohou tìšit m.j. na atrakce s názvem „Baby-Flug“, „Balluna“,
„Super-8-Truck, Sport-kolotoè a na vláèek Bimmelbahn. Se
šprýmovnými hlodavci se mùžete potìšit v atrakci Mäusestadt (Myší
mìsto).
V oblasti kulináøské lákají k ochutnání koblihy a palaèinky, perníková
srdce a pálené mandle, toèená zmrzlina a cukrová vata. Pochutnáte si
také na vydatných pokrmech, napø. grilovaném mase a pizze,
langoších a rybích specialitách.
V celém areálu pouti KÄT si mùžete odpoèinout v pivních zahrádkách.
Novinkou je také italská vesnièka „Bella Italia“. Naproti objektu
Festhalle si mùžete užít typickou jižanskou atmosféru.
KÄTI, setkání maskotù, aplikace, KÄT-Ponèa, skvìlé okamžiky KÄTI,
maskot annaberské KÄT, mùžete v areálu pouti potkat každý den.
Vzorem pro jeho ztvárnìní byl velbloud. Dne 21. èervna se uskuteèní
setkání maskotù ze Saska, Nìmecka a z celé Evropy spolu s „KÄTI“.
Plyšový suvenýr KÄTI a další je možno zakoupit u stánke se suvenýry
v rámci KÄT a také v turistické informaèní kanceláøi TouristInformation, Buchholzer Straße 2. V pøípadì nepøíznivého poèasí jsou
pro návštìvníky zdarma pøipravena ponèa proti dešti.
Nabídky a skvìlé aktivity v rámci 497. Annaberské KÄT:
16.6. 17.00 – 18.00 – zahájení KÄT Hitradiem RTL u „Laser-Pix“,
„Doppeldecker“(dvouplošník) pro návštìvníky: jednou zaplatit,
dvakrát se svézt 20.00 Zahájení – párty v italské vesnici s No Twins
a STEREOACT 17.6. 14.30 tradièní slavnostní pochod ostrostøelcù u
rybníka Schutzteich 19.6. 19.00 - 23.00 : Lady-Night: Polovièní ceny
pro dámy a žensky vypadající muže 21.6. Rodinný den, snížené ceny,
17.00 velké setkání maskotù 24.6. 22.30 Tradièní ohòostroj
„Symfonie barev"
Otevírací doby:
Pá. 16.6. 17:00 - 24:00
So. 17.6. 13:00 - 24:00
Ne. 18.6. 13:00 - 23:00
Po. 19.6.-22.6. 14:00 - 23:00
Èt. 22.6. 10:00 - 12:00 den vyhrazen pro handicapované obèany Pá.
23.6. 14:00 - 24:00 So. 24.6. 13:00 - 01.00 Ne. 25.6. 13:00 - 21:00
Centrální parkovištì pro KÄT pøi vjezdu na vrch Pöhlberg (P KÄT)
Parkovací místa pro zdravotnì handicapované obèany a stanovištì Taxi
u rybníka Schutzteich
KÄT na internetu: www.annaberg-buchholz.de/kaet KÄT na
facebooku: www.facebook.de/annaberger.kaet Na instagramu:
www.instagram.com/annaberger_kaet KÄT-Trailer 2017:
www.youtube.com/watch?v=SIa6w1QWZjo
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