
ZÁŽITKOVÉ
PROGRAMY

Pre školy a škôlky



PRINCOVI EUGENOVI NA STOPE
Hádanková rallye v zámockom areáli

Po krátkej prehliadke zámku môžu deti samy preskúmať výstavu, záhradu a statok. 
Pripravené sú aj kvízové otázky, ktoré je potrebné správne zodpovedať. 
Na víťazný tím čaká malé prekvapenie!

€ 9,00
osoba

120 min.

8 – 18 
rokov

90 min.

60 min.

NA TAJNEJ CESTIČKE
Dobrodružstvo a napätie visí vo vzduchu!

Táto netradičná prehliadka odkrýva skryté chodby služobníctva a tajomné tmavé  
pivnice zámku. Kam vedie podzemná chodba? 
Aký výhľad ponúka druhé poschodie zámku? Kto tam býval?  
Odpovede na tieto otázky a pohľad do zákulisia zámku poskytne tento zaujímavý program.

Dodatočne si môžete objednať:

HÁDANKOVÁ RALLYE
barokovými záhradami a statkom

KREATÍVNY ATELIÉR

€ 8,00
osoba

60 min.

8 – 18 
rokov

ROZPRÁVKOVÝ SCHLOSS HOF 
Staňte sa súčasťou zámockej rozprávky

Napínavý príbeh prenesie deti do sveta princezien a princov. V barokovom divadle 
budú nielen divákmi, ale môžu sa aj aktívne zapojiť do divadelného diania.  
Rozprávka sa tak stane skutočnosťou!

Vrelo odporúčame najmä pre škôlkarov!

€ 6,00
osoba

60 min.

2 – 8 
rokov

€ 7,00
osoba

60 min.

všetky vekové 
kategórie

BAROKOVÝ ŽIVOT NA ZÁMKU
Prehliadka zámockými komnatami

Na čo potreboval princ Eugen lovecký zámok? Prečo mala Mária Terézia audienčnú 
miestnosť a Jozef II. vysokú posteľ? Prečo nie sú na zámku kúpeľne? 
Počas prehliadky nádhernými komnatami sa dozviete odpovede na viacero otázok 
a prezradíme vám mnohé barokové tajomstvá!

PAROCHNE, VEJÁRE, MENUET
Vitajte v škole princezien a princov!

Vydajte sa na cestu do obdobia baroka – dokonca v panských kostýmoch!
Zámockí lektori vám prezradia, ako sa panstvo na dvore obliekalo, aký bol predpísaný 
úklon a ako sa tancovalo na plesoch.  
To všetko je obsahom tejto pútavej prehliadky!

Spoznajte čaro zámku

€ 8,00
osoba

60 min.

2 – 9 
rokov



RAJ BAROKOVÝCH ZÁHRAD
Fontány a kvetinová nádhera

V sprievode lektorov sa deti vydajú na cestu po barokových záhradných terasách zámku 
Schloss Hof. Načo slúžili také veľké záhrady?  
Akú rolu zohrávajú sochy antických bohov a riek?
Ako privádzali v minulosti vodu do fontán a ako fungovali vodné trysky?  
Okrem hľadania odpovedí na tieto otázky objavíte aj tajomstvá záhradného labyrintu.

€ 8,00
osoba

60 min.

všetky vekové 
kategórie

V ÚLOHE SLÚŽKY A PAHOLKA
Interaktívne po Zážitkových okruhoch na statku

Statok, kedysi pracovné miesto s remeselnými dielňami pre košikárov, stolárov a hrnčiarov, 
je prístupný interaktívnou formou prostredníctvom dvoch Zážitkových okruhov.
Účastníci tejto zaujímavej prehliadky spoznajú slúžku Johanu a paholka Paula,  
ktorí prezradia zaujímavosti o ich každodennej práci a živote

€ 9,00
osoba

120 min.

8 – 15 
rokov

€ 9,00
osoba

120 min.

8 – 18 
rokov

O VÔNI BYLINIEK A PACHOCH V MAŠTALI
Zapojte čuchové zmysly počas prehliadky v prírode

Hurá von do prírody! S lektormi zo zámku Schloss Hof spoznáte zámocký statok i s jeho 
pachmi a vôňami. Aká je vôňa konskej stajne? Ako to rozvoniava v bylinkovej záhrade? 
Na záver prehliadky si môže každý účastník vytvoriť vlastné voňavé vrecúško. 
Spoznajte najrôznejšie vône prírody! 
 

€6,00
osoba

60 min.

od 8  
rokov

Spoznajte barokové záhrady a statok

Mimoriadna výstava

€ 6,00
osoba

60 min.

všetky vekové 
kategórie

ZÁMOK SCHLOSS HOF A ZVIERATKÁ 
Spoznajte život na zámockom statku

„Hlúpa koza, tvrdohlavý somár, slintajúca lama“ – to sú staré známe predstavy o mnohých 
zvieratách, ale sú naozaj pravdivé? Odstránime tieto predsudky a pri návšteve zámockého 
statku vám prezradíme množstvo zaujímavostí o bielych oslíkoch, skrutkorohých ovciach, 
lamách i ďalších obyvateľoch zámockého statku.

Vrelo odporúčame najmä pre škôlkarov!

€ 7,00
osoba

60 min.

všetky vekové 
kategórie

€ 7,00
osoba

60 min.

všetky vekové 
kategórie

POKLADY Z KOLEKCIE CISÁRSKEHO STRIEBRA 

Zámok Schloss Hof : Zlaté lyžice a prepychový riad – Habsburgovci pozývajú k stolu 

Keď cisárska rodina stolovala, všetko sa muselo lesknúť a žiariť! Popri vzácnych  
strieborných príboroch či zlatých tanieroch, zohrávalo dôležitú úlohu „biele zlato“!
Čo sa pod týmto termínom rozumie, čo všetko bolo potrebné, aby sa hosť vôbec najedol  
a množstvo ďalších zaujímavostí objasní zaujímavá mimoriadna výstava.

Zámok Niederweiden: Tajomstvá z kuchyne – pohľad do zákulisia 

Koľko kuchárov potrebuje cisár? Ktoré pravidlá platili počas stolovania s cisárom?
Počas prehliadky tejto časti výstavy sa dozviete viacero zaujímavostí zo zákulisia  
cisárskeho stolovania!



REZERVÁCIE 

Radi vám poradíme pri zostavovaní programov pre triedy a školské skupiny nad 15 detí alebo vám pripravíme individuálny 
program podľa vašich predstáv (v slovenčine, nemčine, angličtine a maďarčine).

Rezervácia pre skupinu je potrebná vopred: v slovenskom jazyku: svec@schlosshof.at
v nemeckom jazyku: office@schlosshof.at, tel. +43 2285 200 00 850
Tešíme sa na vašu návštevu!

AKO SA K NÁM DOSTANETE

Vlakom na stanicu v Marcheggu 

Grátis kyvadlová doprava:
zo stanice Marchegg  na zámok Schloss Hof,
viackrát denne okrem 24.12.

Autom:
Z Bratislavy, za mestom Hainburg na most  
Donaubrücke, s pokračovaním po štátnej ceste B49.

Pešo alebo na bicykli: Z Devínskej Novej Vsi po Cyklomoste Slobody.

Novinka: Nová autobusová linka verejnej dopravy zo stanice Marchegg a Bad Deutsch – Altenburg.
Bližšie informácie na https://www.vor.at/fahrplan/linienfahrplan/
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TIPY & INFORMÁCIE

Máme pre vás otvorené celoročne. (Po dohode je možný vstup aj pred 10:00 hod.)
 
Spoznajte jedinečné výstavy a rozmanité priestranstvo zámku Schloss Hof a zámku Niederweiden s výhodnou  
kombinovanou vstupenkou len za 12 EUR na žiaka. 

V každom počasí vám nájdeme vhodné priestory na obed alebo desiatu.

Detské obedové menu je možné vopred objednať aj v zámockej reštaurácii „Zum weißen Pfau“, patriacej  
k D&M Schlossgastronomie.

Pripravíme vám narodeninovú oslavu v Detskom a rodinnom svete.

Prehliadky sú možné v jazykoch: slovenčina, nemčina, angličtina a maďarčina.

Radi vám zostavíme individuálny program!

KOMBINOVANÁ  
VSTUPENKA

 € 12,–

B49A4
B9

 
Wien

Bratislava

stanica Marchegg


