Pozvánka na studijní cestu po Waldviertelu a Mühlviertelu
Interreg Projekt ATCZ31 Památky žijí
06. až 07. prosince 2018

Kontaktní osoba u Destination Waldviertel GmbH
Julia Latzenhofer
Sparkassenplatz 1/2/2
AT- 3910 Zwettl
Tel: 02822/ 54109 0
latzenhofer@waldviertel.at
www.waldviertel.at

Destination Waldviertel GmbH Sparkassenplatz 1/2/2, 3910 Zwettl
(E) info@waldviertel.at, (I) www.waldviertel.at, (T) +43 (0) 2822/54109-0, (F) +43 (0) 2822/54109-36
Waldviertler Sparkasse Bank AG, IBAN AT56 2027 2000 0000 0679, BIC SPZWAT21XXX, FN 194 965 p, Landesgericht Krems a.d. Donau
DVR-Nummer: DVR 10 22 253, UID-Nummer: ATU 473 135 08

Program:
Čtvrtek, 06. prosince 2018:

9:00 hod.

Individuální příjezd, místo setkání ve Zwettlu, u Požární zbrojnice
Kremser Straße 11, 3910 Zwettl, 3910 Zwettl

Parkování je možné zdarma naproti Požární zbrojnici přímo u řeky Kampy. Prosím,
nepoužívejte veřejnou garáž, neboť tam jsou jen parkovací místa přes den.
09:15 hod.

Odjezd autobusem do Kláštera Zwettl (doba jízdy cca 10 minut) www.stift-zwettl.at

09:30 hod.

Uvítání v Klášteře Zwettl paní Evou Fallmann, návštěva středověké křížové chodby,
kostela a knihovny
Cisterciáci vznikli v 11. století z reformního hnutí benediktýnů. V pravidlech řádu byl
kladen důraz na potřebnou rovnováhu mezi modlitbou, duchovní četbou a ručními
pracemi. Silné zakotvení zemědělství a lesnictví – ve Waldviertelu také chovu ryb – je
zde opodstatněné. V průběhu staletí se cisterciáci v Rakousku vyvinuli v kněžský řád.
Dnes působí mniši ze Zwettlu v prvé řadě jako opatrovníci duší a spatřují svůj
vzdělávací úkol ve školním vyučování a ve vzdělávání dospělých.

12:00 hod.

Společný oběd v klášterní restauraci Stiftsrestaurant www.stiftsrestaurant-zwettl.at
Čirá zeleninová polévka s fritáty,
Krocaní medailonky podle Esterhazyho, zeleninové nudličky, rýže

13:30 hod.

Návštěva Perníkové adventní výstavy v Klášteře Zwettl
www.kaiserfranz.at

14:30 hod.

Pokračování cesty autobusem do Weitry k návštěvě Zámku Weitra (doba jízdy cca
25 minut) www.schloss-weitra.at
Uvítání a prohlídka zámku s panem Ing. Helmutem Rohrweckem
V letech 1201 až 1208 nechal Hadmar II. Von Kuenring založit Weitru, hrad stál na
jihu, na nejvyšším bodě stupňovitě svažité žulové plošiny. Weitra měla od jejího
založení vojenskou, administrativní, soudní a církevní centrální funkci v takzvaném
„Distictus Witrensis“, kromě toho bylo hradní město centrálním tržištěm a útočištěm
v době válek.

16:00 hod.

Check- in v Brauhotelu (pivovarském hotelu) ve Weitře
www.brauhotel.at

18:30 hod.

Společná večeře v Brauhotelu 3-chodové menu

20:00 hod.

Prohlídka s nočním hlídačem, panem Ernestem Zederbauerem,
www.weitra-tourismus.at
Tel: 0664/51 66 356

Pátek, 07. prosince 2018:
09:00 hod.

Po společné snídani v pivovarském hotelu Brauhotel, Check out

09:30 hod.

Další jízda autobusem do Freistadtu (doba jízdy cca 55 minut)

10:30 hod.

Příjezd do Freistadtu, místo setkání na náměstí u kašny;
Uvítání a prohlídka města s panem Klausem Elmeckerem (městský radní pro kulturu)
Zahájení u bergfritu, jedné ze 7 věží města, přes muzeum a zámecké náměstí
k Böhmertor (tzv. České bráně). Dále uvidíme městského kováře a Solný dvůr i
Linzer Tor (tzv. Lineckou bránu), u Pivovaru končí prohlídka města. Doba trvání cca
1,5 hodiny.
www.freistadt .at

12:00 hod.

Společný oběd v Pivovaru
www.freistaedter-bier.at/brauhaus/

13:00 hod.

Prohlídka v Pivovaru Freistädter Bier (Freistadtského piva) (doba trvání cca 1,5 hod.)

14:30 hod.

Cesta dále na Adventní trh na Zámku Weinberg (doba jízdy cca 15 minut)
www.schloss-weinberg.at

16:00 hod.

Cesta zpět do Zwettlu (doba jízdy cca 1 hodina 15 minut)

17:15 hod.

Příjezd do Zwettlu, individuální odjezd!

Šťastnou cestu domů!

