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BADEN – MESTO  RUŽÍ, LAXENBURG 

     
                                                                       TERMÍN: 9.6.2017 

pre kolektív termín podľa požiadavky od 3.-24.6.2018 

                                                                              CENA: 29 € 

V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 
                                                                               PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Bratislavu, po príchode do Laxenburgu okružná jazda vláčikom po zá-

mockom parku, ktorý je najokázalejším zámockým parkom v Európe, prehliadka hradu Franzensburg. Popoludní návšteva 

kúpeľného mestečka Baden, nazývaného mestom ruží. Prehliadka najzaujímavejších pamiatok: Kaiserhaus – letná reziden-

cia Františka I. a cisárskeho páru Karola a Zity, kostol sv. Štefana, najstaršie kasíno Rakúska, kúpeľný park s množstvom 

sôch, najväčšie rozárium Rakúska s vyše 600 druhmi ruží, Beethovenov dom. Počas dňa sa konajú kultúrne akcie v neodo-

lateľnej vôni tisícov ruží.  

 O cca 17.00 hod. odchod na Slovensko 

      

Mestečko Laxenburg, je vďaka niekdajšiemu cisárskemu zámku obľúbeným cieľom výletov v Dolnom Rakúsku. A verte, 

je sa na čo pozerať! Svoju históriu začal písať zámok už v 13. st., no svoj vrchol dosiahol v 18. st. za čias Márie Terézie. 

Vystúpenia viedenského dvorného divadla, zábava a rôzne turnaje určovali spoločenský život a priťahovali šľachtu z ďale-

kého okolia. 

Srdcom celého Laxenburgu je zámocký park v anglickom štýle, za čias cisára Jozefa II. najokázalejší zámocký park v Eu-

rópe. Cisárovná  Mária Terézia a jej vnuk cisár František boli tí, ktorí nechali park rozšíriť na úctyhodných 280 ha. Najzná-

mejšou budovou v areáli záhrady je určite hrad Franzensburg, ktorý začali budovať v r. 1800 podľa vzoru stredovekého 

rytierskeho hradu.Vypína sa na ostrove na umelom jazere a stelesňuje vrcholnú ukážku historizmu. Bol vybavený zariade-

ním, obrazmi, či nábytkom z rôznych epoch a častí rakúsko – uhorskej monarchie. Pozornosť si zaslúžia stĺpy v kaplnke 

z 12. st., pochádzajúce z  Klosterneuburgu a strop v uhorskom korunovačnom sále z maďarského Egeru.  

 

Kúpeľné mestečko  Baden bei Wien sa rozkladá na východných svahoch Viedenského lesa, len niekoľko desiatok km od 

hlavného mesta Rakúska. Svoj lesk získalo už za Rimanov a liečivé sírne pramene mestečka velebil už sám cisár Marcus  

Aurelius. Baden patril aj v časoch monarchie k obľúbeným kúpeľom a dodnes nič nestratil zo svojho šarmu či slávy. Aj v 

súčasnosti jeho 14 teplých prameňov láka milovníkov termálnych vôd aj spoza hraníc Rakúska. Liečivá voda, víno a ruleta 

boli dôležité pre mesto v minulosti a sú aj dnes.  

Množstvo rozkošných neoklasicistických mestských domov, biedermeierovských víl, cisársky či Beethovenov dom a mno-

ho iných pozoruhodností ponúka Baden turistom. Dominantou a najvyhľadávanejším oddychovým miestom je však neopa-

kovateľný kúpeľný park s množstvom sôch. Ďalšou atrakciou mesta je najväčšie rozárium Rakúska, kde rastie vyše 600 

druhov ruží kvitnúcich dvakrát ročne, v júni a v októbri. Od jari do jesene sa v tomto kráľovstve vôní poriada celý rad ak-

cií. Tisícky ružových  kríkov a stovky odrôd ruží všetkých odtieňov zahaľujú celé mesto do neodolateľnej vône. 

 

Pre kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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