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KLOSTERNEUBURG – VÝSTAVA ORCHIDEÍ 

     
Najväčšia výstava orchideí v Rakúsku – už 12.ročník v oranžérii a kláštornej záhrade 

Klosterneuburgu 
Čarovná krása orchideí zo všetkých kontinentov, predaj a poradenstvo, vystavovatelia z celého sveta, pozlátené orchidey 

z Paríža, novinka – voňavé orchidey 

TERMÍN: 23.3.2019 
pre kolektív podľa požiadavky 9.-24.3.2019 

CENA: 26 € 
V cene je zahrnutá doprava autobusom, sprievodca CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

Cena je kalkulovaná zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné kilometre 

                                               PROGRAM:      
Odchod zo Žiliny o 5.45 hod., Považská Bystrica o 6,15 hod., možnosť nástupu po Bratislavu. Po príchode do Kloster-

neuburgu prehliadka mužského kláštora, návšteva výstavy orchideí, krátka prehliadka mestečka / v prípade záujmu Essl 

Museum /, osobné voľno, možnosť obeda v reštaurácii Schutt-kasten, alebo posedenia v Stiftcafé.  

O cca 17,00 hod. odchod na Slovensko. 

 

KLOSTERNEUBURG – atraktívne mestečko vzdialené cca 15 km od Viedne, kde sa tento rok už po dvanásty raz koná  

medzinárodná výstava orchideí, najväčšia svojho druhu v Rakúsku. Predstaví vám význam orchideí od čias cisárovnej 

Márie Terézie až po Mette Marit, nórsku korunnú princeznú, ktorá mala svadobnú kyticu práve z orchideí... Oranžéria 

kláštora ožíva počas dvoch marcových týždňov obdivovateľmi a znalcami orchideí. Na ploche 2002 m2 vás čaká neza-

budnuteľný zážitok - prezentácia vystavovateľov z celého sveta, ale aj predaj a poradenstvo, známky orchideí z limitova-

nej série, pozlátené orchidey z Paríža, exotické z Ekvádoru a ďalšie zaujímavosti. Novinkou sú voňavé orchidey.                                

 

Prehliadka mužského kláštora vás oboznámi so životom a prácou augustiánov kanonikov od stredoveku po súčasnosť. 

Jeho dnešná podoba je zmesou gotického a barokového štýlu a pripomína  španielsky kláštor Ecoria. Počas 900 rokov 

existencie  kláštora sa podarilo vytvoriť jedinečnú  zbierku  umeleckých diel, najcennejším  je  slávny Verdúnsky oltár, 

považovaný za najhodnotnejšiu  zlatnícku prácu od 12.st., nádherné diela z obdobia baroka až po súčasné moderné ma-

liarstvo, baroková Sala terrena, kláštorná knižnica, kláštorný kostol s najstarším zachovaným barokovým organom na 

svete, nádhernými stropnými freskami. Kláštor bol založený v r. 1.114 markgrófom Leopoldom sv., Capella Speciosa je 

najstaršou gotickou stavbou Rakúska.  
 

Cena vstupenky: výstava orchideí – skupinová vstupenka 9,-/dosp., 6,50/dieťa od 8–14 r., dieťa do 8 r. zdarma 

Kombinovaná skupinová vstupenka – výstava orchideí a prehliadka kláštora so sprievodcom 17,50 € 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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