
 Základní škola Střelice zve na zájezd 
 

Za barokem, zahradami, lipicány i bílými 
oslíky na zámky Hof a Niederweiden 

 

   
 

               
 
Termín: sobota 2. 6. 2018                     
Odjezd: v 8 hodin od školy 
Návrat: přibližně ve 20.00 hodin 
Program: zámek Hof – prohlídka, výstava na zámku, zahrady, statek, zvířata na statku, 
lovecký zámeček Niederweiden – prohlídka, zahrada 
 
Cena:     
doprava  - 370,- Kč + vstupné a služby průvodce - dospělí 16, 70 ,- EURO,  děti do 18 let 13 ,- 
EURO, děti do 6 let zdarma, pojištění - dospělí 42,- Kč, děti do 15 let včetně 21,-Kč 
 
Upozornění: prohlídka zámku Hof bude probíhat ve slovenštině. 
 
Přihlášky spolu s penězi na dopravu je třeba odevzdat do středy 28. března, peníze na 
vstupné do odjezdu, případně po domluvě v autobuse.  
Před odjezdem budou účastníkům zaslány e-maily s pokyny.  

Těšíme se na všechny výletníky  ! 
                                                                                                                       Eva Sázavská 
                                                                                                                                  caesara@seznam.cz 
                                                                                                                       tel. +420737927949 

mailto:caesara@seznam.cz


Zámek Hof 
Barokní zámek patřící princi Evženu Savojskému, který v roce 1755 získala a přestavěla Marie 
Terezie. Součástí prohlídkového okruhu jsou soukromé komnaty prince i císařovny, kaple, 
slavnostní komnaty, sala terrena, výstava věnovaná princi Evženu Savojskému. 
 

Barokní zahrady 
Jsou vystavěné na tzv. sedmi terasách, součástí je lapidárium a oranžérie.  
 

  
 

Statek 
V 18. století sloužil k zásobování knížecí a císařské domácnosti potravinami. Chovalo se zde 
množství zvířat. Dnes je k vidění bílý osel, velbloud dvouhrbý, lipicán, norický kůň, mini-
shetlandský poník, čtyřrohé kozy, uherské ovce a další zástupci zvířecí říše. Součástí statku je 
tzv. Pekařský dvůr se stálou výstavou, která ilustruje život na barokním statku v 17. a 18. 
století. 
 

  
 
 

Zámek Niederweiden 

Stejně jako zámek Hof byl vlastnictvím prince Evžena a později Marie Terezie. V roce 1693 ho 

navrhl Johann Bernhard Fischer z Erlachu. Sloužil jako základna pro velké lovecké 

společnosti. Díky lehkosti francouzského letohrádku a šarmu severoitalské panské vily má 

zcela mimořádný půvab.  

 



Závazná přihláška 

Jméno a příjmení účastníka: 

Mobil (u dětí mobil rodičů i mobil, který budou mít s sebou): 

E-mail (u dětí e-mail rodičů) 

Mám – nemám zájem o pojištění. 

 

Závazně se přihlašuji na zájezd na zámky Hof a Niederweiden v termínu 2. 6. 2018                 

a zavazuji se uhradit poplatky zmíněné na informačním letáku. 

 

V ………………………….. dne …………………..                                                    Podpis  

 

 

 

 


