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KLÁŠTOR GOTTWEIG – DURNSTEIN – KREMS – ZÁMOK ARTSTETTEN
– KLÁŠTOR MELK
PROGRAM:
1.deň: 03.10.2020 - piatok
04:00 hod odchod zo Ţiliny cez Trenčín a Bratislavu ku benediktínskemu kláštoru Göttweig (UNESCO)
postavenom v barokovom štýle, ktorý ukrýva nielen jedno z najkrajších a najväčších barokových schodísk v Európe,
ale zároveň ponúka prekrásny výhľad na údolie Wachau.
Po prehliadke presun do perly údolia Wachau, do Dürnsteinu. Malebné stredoveké mestečko
je preslávené najmä svojím hradom, v ktorom bol väznený anglický kráľ Richard, známy ako Levie srdce.
Po prechádzke a krátkom osobnom voľne na nákup suvenírov pokračovanie do mesta Krems an der Donau,
ktoré je známe nielen vďaka kremţskej horčici, ale aj vďaka dobrému vínu a bohatej kultúrnej ponuke.
Prechádzka so sprievodcom CK po dláţdených uličkách historického centra, ktoré sú lemované barokovými
a renesančnými domami. Po príjemnej prechádzke a osobnom voľne pokračovanie na ubytovanie.
2.deň: 04.10.2020 - sobota
po raňajkách v mieste ubytovania
návšteva rozprávkového zámku Artstetten so siedmymi veţami a krásnym zámockým parkom. Najznámejším
majiteľom bol František Ferdinand d´Este, ktorý je spolu s manţelkou Ţofiou Chotkovou v tomto zámku
pochovaný.
Po prehliadke a prechádzke po parku presun autobusom k impozantnému benediktínskemu kláštoru Melk.
Kultúrne a duchovné centrum údolia Wachau, ktoré sa pýši honosnou architektúrou, ponúka okrem prehliadky
interiérov aj príjemnú prechádzku v záhradách. Klenotmi tohto kláštora sú mramorová sála
určená k prijímaniu návštev a impozantná kniţnica s pribliţne 100 000 zväzkami a krásnymi stropnými freskami.
Po prehliadke odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Ţiliny do 22:00 hod.
CENA: 139 € /os za dopravu zájazdovým autobusom, sprievodcu CK,
ubytovanie 1 noc s raňajkami, 2-lôţkové izby s príslušenstvom
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 4 €/os.
Orientačné vstupné:
Kláštor Göttweig: 12 eur / os.
Krems: Múzeum karikatúr 10 €, Galéria Kunsthalle 10 €
Zámok a park Artstetten: 12 eur/os.
Kláštor Melk: kláštor a park 15 eur/os.
PRE UCELENÝ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŢIADAVKY.

