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DÝŇOVÝ
SVĚT

Bludiště v topinamburech

Kde Dýňový svět najdete:
Dýňový svět na Statku u Pipků najdete
v centru vesnice Nová Ves u Leštiny. Nová Ves
u Leštiny se nachází na okraji kraje Vysočina,
1 km od hranice s krajem Středočeským.
Nejbližším větším městem je Golčův
Jeníkov (7 km), Čáslav, Havlíčkův Brod.
Do Prahy i do Brna je to od nás zhruba 100 km.
Pokud chcete, můžete přijet po dálnici
D1, sjezd Loket (od sjezdu 30 km k nám přes
Ledeč nad Sázavou).
Můžete přijet také vlakem.
Přímo v Nové Vsi u Leštiny pár kroků od Statku u Pipků je vlaková zastávka.
Zastávka Nová Ves u Leštiny je na hlavní
vlakové trase Praha – Brno.

Statek u Pipků
Nová Ves u Leštiny

Statek u Pipků
Nová Ves u Leštiny 5
582 82 Golčův Jeníkov
Telefon: 605 525 668
E-mail: pipkovinovaves@seznam.cz

Dýňový svět můžete navštívit
vždy po celý měsíc říjen
Dýňový svět najdete také na facebooku

WWW.DYNOVYSVET.CZ

www.dynovysvet.cz

Dýňový svět

Dýňový svět pro děti i dospělé

Otevírací hodiny:

Každým rokem vždy po celý měsíc říjen
jste zváni do Dýňového světa.
Dýňový svět je plný velkoplošných dekorací z tisíců dýní mnoha různých velikostí,
tvarů a barev.
K vyžití Vás zvou agroatrakce, zábava na
velkém slámohřišti, bludiště v topinamburech,
probíhačky mezi velkoplošnými dekoracemi
z dýní. Děti si mohou pohrát na statku. Uvidí
hospodářská zvířata, například kravičku, prasátko, ovečky a další zvířata, typická pro český
venkov.

Pro širokou veřejnost je Dýňový svět otevřen
pondělí až pátek….od 13:00 do 18:00 hodin,
sobota, neděle……...od 9:00 do 18:00 hodin,
a to za každého počasí.

Slámohrad mezi dýněmi, na kterém se děti vyřádí

Vítejte na Statku u Pipků v Dýňovém
světě. Na dýňové farmě v Nové Vsi u Leštiny na Vysočině pěstujeme tisíce dýní mnoha
různých druhů, tvarů a barev.
Pěstujeme oranžové dýně na Halloween, od nejmenších, vhodných na strašidla pro
děti v mateřských školách, po ty obrovské.
Nabízíme také mnoho různých druhů
dýní, které jsou výbornou zeleninou na vaření.
Pro vytvoření krásných podzimních
dekorací si můžete vybrat z množství různých
dekorativních tykviček.
Dýně pořídíte v našem dýňovém
obchodě přímo na Statku u Pipků.

Pro návštěvy mateřských a základních škol je
Dýňový svět otevřen po telefonické domluvě
také v dopoledních hodinách.
Vstupné:
Děti ………………………...30,- Kč
Dospělí ……………………. 50,- Kč
Pes ………………..…………. 5,- Kč
Doprovod návštěv z mateřských a základních
škol zdarma.

Návštěvy mateřských a základních škol v
Dýňovém světě

