Vážení pedagógovia, milí žiaci,

ZÁMOK SCHLOSS HOF

skvostný barokový zámok Schloss Hof patrí k najkrajším v Európe. Letná rezidencia princa Eugena, ktorá neskôr patrila Márii Terézii,
ponúka aj počas zimných mesiacov mnohé možnosti objavovať a zažiť zaujímavé. Detské programy prinášajúce kreativitu i zábavu
máme pre vás pripravené aj počas jesenného a zimného obdobia. Vyberte si z našej ponuky.

Barokový život na zámku
Prehliadka zámockými komnatami
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Ako využíval princ Eugen svoj lovecký zámoček?
Prečo mala Mária Terézia audienčnú miestnosť
a Jozef II. vysokú posteľ? Prečo nie sú na zámku
kúpeľne? Počas zaujímavej zámockej prehliadky
sa dozviete odpovede na tieto i mnohé iné
barokové tajomstvá!

60 min.
6,00 EUR
os.

Vek: všetky vekové kategórie

Vejáre, šperky a rozmanité rády
Barok – objavovať i tvoriť
120 min.
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Počas prehliadky zámockými komnatami sa dozviete, ako
boli zariadené izby, aká bola dobová móda, akými tipmi
vejárov, šperkov a rádov sa ľudia zdobili. Inšpirovaní touto
nádherou si vyrobíte vlastné barokové doplnky, ktoré Vám
ostanú ako spomienka na nezabudnuteľný deň na zámku.

8,00 EUR
os.

Vek: od 6 do 15 rokov

Vianočné trhy na zámku Schloss Hof
Objavte jedinečné remeselnícke výrobky a nádherné vianočné doplnky. Získajte
originálne nápady na darčeky a ochutnajte typické lahôdky z regiónu. V zámockých
komnatách sa dozviete viac nielen o histórii Vianoc, ale aj o vianočných historkách.
Nádherné ručne vyrezávané jasličky obohatia zámockú expozíciu a tóny živej
hudby na zámockom nádvorí umocnia atmosféru adventného obdobia.
Vianočné trhy sú otvorené: cez víkendy od 18.11. do 17.12. a v piatok 8.12. vždy od 10:00 do 19:00

Vstup na trhy a vianočná prehliadka

60 min.

120 min.

6,00 EUR

8,00 EUR

os.
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Vstup na trhy, vianočná prehliadka a dielničky

Vek: všetky vekové kategórie

V prípade otázok a záujmu o rezerváciu máte k dispozícii nasledujúci kontakt:
Mag. Barbora Hromjáková | Email: hromjakova@schlosshof.at | Tel: 0907 729 619

os.

Vek: od 4 do 15 rokov
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