Pozvánka na studijní cestu do Wachau
Projekt Interreg ATCZ31 Památky žijí
19. až 20. říjen 2017
Kontaktní osoby v Destination Waldviertel GmbH
Jednatel p. Mag. (FH) Andreas Schwarzinger
příp. pí. Sandra Bräuer
Sparkassenplatz 1/2/2
AT- 3910 Zwettl
Tel: 02822/ 54109 0
schwarzinger@waldviertel.at
braeuer@waldviertel.at
www.waldviertel.at

Program:
Čtvrtek, 19. říjen 2017:
cca 09:00 hod. individuální příjezd do Kremsu
Check in v arte Hotel Krems
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 23, 3500 Krems an der Donau
Tel: +43 2732 71123
willkommen@arte-hotel.at
www.arte-hotel.at
Je Vám k dispozici veřejná garáž za cenu od €12,-- za 24hod.

09:45 hod.

Cesta autobusem od arte Hotelu k Benediktinskému klášteru Göttweig cca 15 min.
Klášter – na základě jeho velkolepé polohy na vrcholku nazývaný také jako
„Rakouské Montecassino“ , nabízí svým návštěvníkům prohlídky po klášterním
areálu a je místem pro pořádání akcí zvláštního druhu pro firmy, prezentace, svatby
a soukromé akce.
Paní Mag. Gruber (vedoucí cestovního ruchu a kultury), i páter Puis představí
turistický projekt kláštera Göttweig.
www.stiftgoettweig.at

cca 13 hod.

společný oběd v klášterní restauraci, poté další cesta ke klášteru Melk (cca 40 min.)

15:00 hod.

Návštěva v klášteře Melk s prohlídkou a výměnou zkušeností v oblasti cestovního
ruchu s paní Maria Prüller (cestovní ruch & kultura kláštera Melk) nebo páterem
Martinem (benediktinský mnich zodpovědný za turistické a kulturní záležitosti
kláštera).
www.stiftmelk.at

cca 17:00 hod. Cesta zpět do Kremsu (cca 40 min.), poté prohlídka města v Kremsu – setkání s paní
Hütter (Tourismus Krems)
cca 20:00 hod. Návštěva lokálu Heuriger v Kremsu

Pátek, 20. října 2017:

cca 09:00 hod. Check out arte Hotel Krems (možnost uschování zavazadel v hotelu je možné)
Odjezd autobusem od arte Hotelu Krems k zámku Grafenegg (cca 20 min.)
Představení turistické nabídky v Grafeneggu – se zámkem a zámeckým parkem,
jevištěm Open Air „Wolkenturm“, auditoriem a restaurací. Zámek Grafenegg je
nejvýznamnějším zámeckým areálem romantického historismu v Rakousku. Svým
festivalem Grafenegg Festival a rozsáhlou a top-kvalitní nabídkou koncertů je
Grafenegg hlavním cílem pro mezinárodní návštěvníky koncertů.
www.grafenegg.com

cca 11:30 hod. společný oběd v zámecké restauraci Mörwald v Grafeneggu
cca 13:45 hod. Další cesta autobusem k přístavišti lodí Spitz/Donau (cca 30 min.)
14:35 hod.

Plavba po Dunaji s Brandner Schifffahrt ze Spitzu do Kremsu
www.brandner.at

15:30 hod.

Příjezd do Kremsu, přístaviště – chůze pěšky cca 5 min. k arte Hotelu Krems
Individuální odjezd!
Šťastnou cestu domů!

