M-TATRA-TOUR, Radlinského 2751, 901 01 Malacky
tel. kontakt: 034/7726606, 0908651661

m-tatra@stonline.sk

GRAZ a unikáty jeho okolia
19.5. - 20.5.2017
Program:
1.deň: 19.05.2017
06:00 hod. Odchod od INKUBÁTORA v Malackách do Grazu.
11:00 hod. prehliadka zámku Eggenberg, ktorý je zapísaný na Listine Svetového kultúrneho a
prírodného dedičstva Unesco. Najvýznamnejší zámocký komplex v Štajersku bol postavený podľa
vzoru španielskeho El Escorialu.Jeho výstavba sa riadila podľa matematického programu, podľa
ktorého zámocký palác mal byť obrazom vesmíru. Úžasnú stavbu obklopujú nádherné záhrady a
veľkolepý park.
Popoludní pokračovanie autobusom do Bärnbachu, v ktorom sa nachádza skutočný unikát:
Kostol sv. Barbory, ktorý navrhol rakúsky výtvarník a architekt Friedensreich Hundertwasser,
menšia vežička, zakončená zlatou kopulou a priľahlé budovy sú ozdobené mozaikami z
keramických úlomkov. Dekorácia a podoba okien majú pastelovo-sýte farby. Budovu
obklopuje 12 brán, ktoré symbolizujú svetové náboženstvá a kultúry.
Návrat do Grazu, ubytovanie, krátky odpočinok, prehliadka mesta, fakultatívna večera.
2.deň: 20.05.2017
po raňajkách pokračovanie v prehliadke Grazu, hlavného mesta Štajerska, v ktorého historickom
centre sa tiahne reťaz 14 námestí a námestíčiek. Titul Hlavné euróske mesto kultúry 2003 dostalo
ako prvé z rakúskych miest. Staré mesto je spoločnou šperkovnicou, ktorá ukrýva vzácnosti zo
všetkých umeleckých epoch. Na listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bolo zapísané
skôr, ako Viedeň. Gotický Dóm z 15. storočia, Dvorné pekárstvo Hofbäckerei, Zemský dom,
ľudový orloj, ale aj umelý ostrov či Zámocký vrch s hodinovou vežou tvoria spoločne s Radnicou
a jej námestím príjemné prostredie, plné malebných uličiek a zákutí.
Popoludní presun autobusom do mestečka Bad Blumau, kde je na ploche takmer 40 hektárov
umiestnený pestrofarebný svet zaoblených tvarov so záhradkami na strechách. Svet, ktorý získal
mnoho medzinárodných cien je majstrovským dielom Friedensreicha Hundertwassera a
skutočným rajom pre návštevníkov.
15:00 hod. Prehliadka s pohárom džúsu, po prehliadke areálu odchod na cestu späť.
Predpokladaný návrat do Malaciek do 20:00 hod.

Cena: 145,- Eur/os. za dopravu autobusom, 1 noc ubytovanie s raňajkami hotel***
neľaleko centra Grazu, sprievodca, pobytová taxa.
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 4,- Eur/os.
Vstupné: Zámok Eggenberg 7,- Eur, Kostol sv. Barbory 3,- Eur.
Kúpele Roger s džusom 9,- Eur,s koláčom a kávou 11,50Eur
Výdavok na mieste: zubačka alebo výťah na Schlossberg cca 1,40 eur jeden smer v Grazi hodinová veža,
výhľad na mesto.

