ZÁMOK SCHLOSSHOF
(1-dňový zájazd do Rakúska)

28.4.2020
Cena zájazdu: 32,- € /os
Cena zahŕňa: dopravu autobusom z/do Bziniec pod Javorinou, hromadnú vstupenku na prehliadku zámkov
Niederweiden a Schlosshof v slovenskom jazyku
Nástupné a výstupné miesta sú: 7,00 Hrušové – zastávka SAD, 7,10 h Bzince pod Javorinou – Obecný úrad,
7,20 h Vrzávka – zastávka SAD, 7,30 h Cetuna – zastávka SAD, 7,35 h Hrubá Strana – zastávka SAD.

V Rakúsku, oproti bratislavskej Devínskej Novej Vsi, za riekou Morava, sa nachádza
najväčší zámocký komplex v strednej Európe - SCHLOSSHOF. Rakúsko jeho rekonštrukcii
venuje od začiatku 21. storočia veľkú pozornosť. Zámok s hospodárskym statkom začal budovať
najvýznamnejší a najslávnejší poľný maršal Rakúskej monarchie - princ Eugen Savojský. Okrem
vojenského nadania, zdedil aj veľký cit pre umenie, čo prejavil práve pri stavbe svojho vidieckeho
sídla. No dlho si ho neužil. Keďže nemal deti, zdedila ho jeho neter princezná Anna Viktória, ktorá
ho zakrátko aj spolu so susedným zámkom Niederweiden,
predala cisárovnej Márii Terézii. Mária Terézia sa ho
rozhodla kúpiť, aby urobila radosť svojmu milovanému
manželovi. Často tu celá rodina trávila vzácne chvíle
oddychu. Dnes návštevníci obdivujú krásny
zrekonštruovaný barokový palác s čestným nádvorím,
krásnou fontánou a umelecky tvarované terasovité záhrady,
ktoré boli v minulosti preslávené v celej Európe. Do
zámockého komplexu patrí aj idylický statok - záhrady
s úžitkovými a liečivými rastlinami, majer s domácimi
a exotickými zvieratkami. Tým sa tešia najmä najmenší návštevníci. V parku sú i ďalšie zaujímavé
objekty - jaskynná fontána, brána pri Moravskom poli (Marchfeldtor) a fontány.
Asi 3 km od Schlosshofu sa nachádza malý poľovnícky zámoček Niederweiden - sídlo grófa von
Starhemberg z konca 17.storočia. Staviteľom bol známy Johann Fischer von Erlach. V roku 1726
zámok kúpil princ Eugen Savojský a vytvoril okolo neho nádhernú záhradu. V roku 1755 získala
zámok Mária Terézia a darovala ho svojmu manželovi. Návštevníkov okrem prehliadky interiérov so
vzácnymi maľbami zaujme i pôvodná lovecká baroková kuchyňa s originálnym zariadením.
Záväzne sa môžete prihlásiť u M.Kičkovej, na tel. čísle 0905 809 079 do 20.3.2020.
Cestovné poistenie :
Pri ceste do zahraničia, aj krátkodobej, Vám odporúčame mať so sebou Európsky preukaz
zdravotného poistenia (vydáva ho príslušná zdravotná poisťovňa). Súčasne odporúčame uzatvoriť
cestovné poistenie do zahraničia. V prípade potreby (úraz, nehoda alebo iné zdravotné problémy),
ak by ste museli navštíviť lekára, vznikli by Vám vysoké náklady. Cena zdravotných úkonov je v

zahraničí oveľa vyššia ako u nás.

