ROMANTIKUS OSZTRÁK KASTÉLYOK

SCHLOSSHOF – ECKARTSAU
Időpont:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2018. augusztus 25.
autóbusszal
6 órától a Blaha Lujza téren
6.30 órakor

Program:
Schlosshof – Savoyai Jenő rangjához illően kialakított kúriája Mária Terézia uralkodása
alatt nyerte el mai formáját. A Hof kastély a 18. században grandiózus fogadások és fejedelmi
vigasságok színtere volt. A legdrágább bútorokat,
anyagokat és műalkotásokat felvonultató berendezés még
az építészetnél is jobban bizonyítja a fejedelmi tulajdonos
gazdagságát és műérzékét. Hosszú évek során sikerült
szinte az egész, már elveszettnek hitt eredeti enteriőrt
megtalálni és darabról darabra az eredeti módon
elrendezni. Így a császári lakosztályok, a fényűző
díszterem, vagy a két emeletet elfoglaló, kupolákkal
díszített kápolna ismét pontosan úgy láthatók, mint
ahogyan egykor a kor legjobb művészei megalkották őket.
Európában csak kevés barokk kert pompája fogható a Hof kastély hét teraszon
elhelyezkedő kertjéhez. A történelmi források és a tájkép-archeológiai szakértelem tette lehetővé a
kert minden részletre kiterjedő helyreállítását. Ehhez nagyban hozzájárult Canaletto festménye is.
Belépő: felnőtt:13,-€, gyermekek és serdülők 6-18 évesek: 8,-€, 6 év alatt ingyenes
Az Eckartsaui vadászkastély bepillantást enged a
bécsi udvar magánéletébe és kedvteléseibe. A kastély mai
pompás kialakítása lényegében gróf Franz Ferdinand von
Kinsky nevéhez fűződik, aki a cseh udvari kancellár
posztját töltötte be. 1760-ban Mária Terézia férje örökölte
a kastélyt. Jelentős lakói közé tartozik Ferenc Ferdinánd
trónörökös, valamint ez a kastély szolgált utolsó lakhelyül
az utolsó császári pár, VI. Károly és Zita számára.
Belépő: felnőtt: 10,50 €, Nyugdíjasok / Diákok: 9,50 €
Gyermek (7-18 éves korig): € 6.00, 6 év alatt ingyenes.
Várható visszaérkezés Budapestre 21 - 22 óra között.

Részvételi díj: 12.990,- Ft/fő + belépők

Akciós ár: 8.290,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (irodánkban kötelezően fizetendő)
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő Biztosítás: 590,- Ft/fő
Megjegyzés: a programok sorrendje változhat!
Az utazás 40 fő jelentkezésével indul!
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Neoline Utazási Iroda
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