Exkurze
Památky žijí

© Franz Pflügl, Zámek Rosenburg

Památná! Ano, taková je dovolená ve Waldviertelu – v tomto jedinečném
regionu „žijí“ totiž dokonce i památky!
Je to nový začátek na horizontu kulturní rozmanitosti, který nyní
umožňuje iniciativa „PAMÁTKY ŽIJÍ“ všem hostům. Přes 900 let kulturní
historie zve k návštěvě epochálních stavebních děl, k živým setkáním s
historickou architekturou a uměním i současným, moderním
zážitkovým atrakcím. Vznešené rytířské hrady a nádherné zámky,
rozjímavé kláštery a středověká města s hradbami – celkem 96 památek
otevírá své brány v rámci této přeshraniční iniciativy v dolnorakouském
Waldviertelu, příhraničních českých regionech „Jižní Čechy“ a
„Vysočina“ i v hornorakouském Mühlviertelu.

Program
Termín: 05. červen 2019
Místo setkání – Zwettl ve Waldviertelu, Kremser Str. 11, 3910 Zwettl
Čas setkání 8.30 hod.
Jízda autobusem do Pöggstallu (doba jízdy 45 min.)
09.30 hod. návštěva zámku Pöggstall
Středověké centrum regionu Ysper-Weitental překvapí:
teprve po poslední generální sanaci se ukazuje plný význam
bývalého vodního hradu – očividně velmi všestranného
„charakteru“. Vedle atraktivit jako je např. Muzeum právní
historie jsou zde k dispozici opravdové poklady (umění).
Jízda do Artstettenu (doba jízdy 30 min.)
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11.00 hod. návštěva zámku Artstetten
Trochu stranou od Wachau se nachází pohádkový zámek,
který vypráví opravdový, velký příběh. Muzeum arcivévody
Franze Ferdinanda na zámku Artstetten je kulturně
historickým magnetem pro návštěvníky ze všech zemí.
Neboť se zde odkrývá živá památka na třpytivou osobnost
vycházející Dunajské monarchie.
Jízda do Armschlagu (jízda 45 min.)
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13.00 hod. oběd v Makové vesnici Armschlag s návštěvou Makové vesnice
Jízda do Rappottensteinu (doba jízdy 30 min.)
16.30 hod. návštěva hradu Rappottenstein
V údolí malé Kampy se prezentuje jeden z nejstarších hradů
severozápadního Waldviertelu, tiše a hrdě na žulové hoře.
Hrad Rappottenstein zvěstuje o souhře sil „přírody a
člověka“, o gotice, renesanci a baroku. Zde se nevydáme na
procházku, ale na nezapomenutelnou cestu.
17.30 hod. jízda zpátky do Zwettlu (doba jízdy 30 min.)
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