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HABSBURGOVCI - ZÁNIK MONARCHIE

Zájazd z programu CK TRIP „Spoznávame históriu“
TERMÍN: 13.4.2019
pre kolektív termín podľa požiadavky
CENA: 35 €
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 Rakúska prehliadka prepychového loveckého zámku Eckartsau, svedka fascinujúcich príbehov o posledných dňoch Rakúsko-Uhorska, posledná rezidencia cisára Karola I. a jeho manželky Zity. Koncom 19. st. ho s povolením cisára Františka Jozefa prevzal následník trónu František Ferdinand, dal ho opraviť a dostavať. Po sarajevskom atentáte, pri ktorom zahynul aj so svojou manželkou Žofiou sa začala I.
sv. vojna a zároveň začiatok konca dunajskej monarchie. Na trón sa dostáva jeho synovec, František Jozef, ktorý bol podľa
habsburského zákona vo Viedni vymenovaný za rakúskeho cisára Karla I. Na žiadosť Uhorska nasledovala v Budapešti jeho korunovácia za kráľa Uhorska ako Karola IV. Keď Rakúsko a jeho spojenci prehrali I. sv. vojnu, Karol sa s manželkou
Zitou a rodinou uchýlil na zámok Eckartsau, kde čakali na ďalší vývoj udalostí. Tam sa 13. november 1918 stal osudovým
dňom monarchie. Karol podpísal posledný štátny dokument - odstúpenie z vlády v Uhorsku, A tak, po viac ako 600 rokoch, Habsburgovci ako najstarší vladársky rod Európy odchádzajú zo scény svetovej politiky.
Prehliadka renesančného zámku Artstetten, bývalého rodinného sídla a letnej rezidencie cisárskej rodiny a zároveň miesta
posledného odpočinku následníka trónu arcivojvodu Františka Ferdinanda a jeho manželky Žofie Chotkovej. Zámok vyzerá ako z rozprávky a patrí medzi najzaujímavejšie pamiatky v údolí Wachau. Ferdinandov osud mapuje stála zámocká
výstava nazvaná Pre srdce a korunu.
Pokračujeme návštevou Mayerlingu, bývalého poľovníckeho zámočku, ktorý nechal vybudovať jediný syn cisára Františka Jozefa I. a cisárovnej Sissi, korunný princ a dedič rakúsko - uhorskej koruny, Rudolf. Tu sa stala tragédia, doteraz zahalená tajomstvom. Princ Rudolf bol nájdený mŕtvy aj s milenkou, 17-ročnou baronesou Máriou Vetserovou. Prehliadka
kláštora bosých karmelitánok, ktorý nechal nešťastný cisár František hneď po tragédii prebudovať z pôvodného zámočku.
Okrem reprezentatívnej hrobky baronesy nájdeme v kaplnke kostola sochu Madony, ktorá má tvár cisárovnej Sissi.
Odchod na Slovensko.

Pre kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

