W piątek huczne otwarcie, a w sobotę zamek
zamknięty na cztery spusty
Napisano dnia: 2018-05-15 09:53:42

W piątek huczne otwarcie Zamku Lenno, prasa, radio, telewizja i wielka feta, a w sobotę i niedzielę „Baszta”
zamknięta na cztery spusty. Wywołało to zrozumiałą irytację licznych turystów, którzy skuszeni reklamą postanowili
odwiedzić Wleń. Sporo osób dało jej wyraz w komentarzach zamieszczonych w mediach społecznościowych.
Wczoraj wielkie otwarcie, dziś zamknięte. Czyżby zmęczenie pracowników? Zawiedzeni turyści całują przysłowiową
klamkę. Nie jest to dobra reklama tego pięknego miejsca.
Właśnie wielkie otwarcie z hukiem a zamknięcie po cichu jak wszystko we Wleniu. Wstyd, wstyd - jakaś paranoja.
Miesiące i dni im się pomyliły? Prima aprilis jest 1 KWIETNIA.
Wszystko ładnie pięknie tylko zamek zamknięty dla zwiedzających w dniu dzisiejszym.
A dlaczego zamek jest zamknięty? Furtka na klucz. Jest niedziela godz. 15:45.
Piszą internauci na fb Gminy Wleń
Witam czy baszta będzie kiedyś otwarta?? Już trzeci raz tam jestem i jest zamknięta. Kiedyś była dostępna 24/7 a
teraz wyremontowana zamknięta?? - komentują na stronie wleninfo.pl

Jeszcze liczniejsza była grupa osób, która jak pisze jeden z komentujących pocałowała przysłowiową klamkę i
odjechała wywożąc nie najlepszą opinię.
Dopiero w poniedziałek na stronie UMiG Wleń pojawiła się informacja, że zamek będzie udostępniony, ale jak się
okazuje wejście na „Basztę” dla osób indywidualnych może być mocno utrudnione.
Od poniedziałku do piątku zamek będzie można zwiedzać tylko w grupach zorganizowanych po wcześniejszym
umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Pojedyncze osoby i grupki niezorganizowane będą mogły wejść na „Basztę”
w piątek wieczorem oraz soboty i niedzielę od godz. 10.00 do godziny 18.00.

KOMENTARZ
Andrzej Jaśkiewicz, Wleninfo.pl - Sytuacja związana z udostępnieniem zamku sprawia wrażenie jak gdyby władze były
zupełnie zaskoczone faktem, że ktoś chce obejrzeć wyremontowaną warownię. Jest to tym bardziej żenujące, że
otwarcie było planowane, co najmniej od kilku miesięcy. Zamknięcie zamku przez większą część tygodnia dla
turystów indywidualnych w środku sezonu jest posunięciem absolutnie niezrozumiałym i dziwacznym, tym bardziej,
że nasi włodarze mieli mnóstwo czasu żeby przygotować się na profesjonalne udostępnienie zamku dla ruchu
turystycznego.
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