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Počas tejto zábavnej prehliadky záhrad žiaci 
spoznajú antických bohov a hrdinov, ktorých 
znázorňujúbarokové sochy.
Okrem príbehov o legendách a ich činoch sa deti 

dozvedia aj to, prečo sa sochy antických božstiev 
tak často nachádzajú v barokových záhradách.
Poznámka: Táto prehliadka sa môže na želanie
alebo v prípade zlého počasia konať aj v interiéri
zámku.

 NOVINKA!  Neptún, Herkules a spol.
Kde prebývajú bohovia na zámku Schloss Hof

Vek:   všetky vekové kategórie60 min. 6,00 EUR
osoba

NOVINKA!  Barokové záhradné potešenie
Fontány a kvetinová nádhera
V sprievode lektorov sa deti vydajú na cestu po 
barokových záhradných terasách zámku Schloss Hof.
Načo boli potrebné také veľké záhrady?

Akú rolu zohrávajú sochy antických bohov a vodné prvky?
Ako boli studne zásobované vodou a ako sa vytvárali
fontány? Okrem hľadania odpovedí na tieto otázky treba 
vyriešiť aj tajomstvá záhradného labyrintu.

Vek:   všetky vekové kategórie60 min. 7,00 EUR
osoba

Zámok Schloss Hof a Zámok Niederweiden

Ako využíval princ Eugen svoj lovecký zámoček? Prečo 
mala Mária Terézia audienčnú miestnosť a Jozef II. vysokú 
posteľ? Prečo nie sú na zámku kúpeľne? Počas zaujímavej 
zámockej prehliadky sa dozviete odpovede na tieto i 
mnohé iné barokové tajomstvá! Vek:     všetky vekové kategórie

60 min.

6,00 EUR
osoba

Barokový život na zámku
Prehliadky zámockými  komnatami

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

60 min.

5,00 EUR
osoba

Vek:   predškolský - 7 rokov

Rozprávkový Schloss Hof
Staňte sa súčasťou zámockej rozprávky

„Hlúpa koza, tvrdohlavý ako baran, žuť ako krava“ – to sú 
známe výroky, ale sú naozaj pravdivé? Odstránime tieto 
predsudky a pri návšteve zámockého statku prezradíme 
množstvo zaujímavostí o bielych oslíkoch, skrutkorohých 
ovciach, lamách i dalších obyvateľoch zámockého statku.

Zámok Schloss Hof a zvieratká
Objavte a podmaňte si zámocký statok

Vek:     predškolský - 9 rokov

60 min.

5,00 EUR
osoba

Deti sa prezlečú do barokových kostýmov a vdaka lektorom 
zo zámku sa ocitnú v barokovom období! Ako sa na dvore 
obliekali, aký bol predpísaný úklon a ako sa tancovalo na 
plesoch, to všetko je obsahom tejto pútavej prehliadky!

Parochne, vejáre, menuet
Vitajte v škole princezien a princov!

60 min.

7,00 EUR
osoba

Vek:    predškolský - 9 rokov



Parochne, vejáre, menuet
Vitajte v škole princezien a princov!

Počas prehliadky zámockými komnatami sa dozviete, ako 
boli zariadené izby, aká bola dobová móda, akými typmi 
vejárov, šperkov a rádov sa ľudia zdobili. Inšpirovaní touto 
nádherou si vyrobíte vlastné barokové doplnky, ktoré Vám 
ostanú ako spomienka na nezabudnuteľný deň na zámku.

Vejáre, šperky a rozmanité rády
Barok - objavovať i tvoriť

Vek:      od 6 do 15 rokov

120 min.

8,00 EUR
osoba

Hurá von do prírody! S lektormi zo zámku Schloss Hof 
spoznáte zámocký statok i s jeho pachmi a vôňami. Ako to 
rozvoniava v maštali, kde bývajú kone? Aké vône dominujú 
bylinkovej záhrade? Na záver prehliadky si môže každý 
účastník vytvoriť vlastné voňavé vrecúško. Ovoniavať je 
vyslovene žiadané!

O vôni byliniek a pachoch v maštali
Zapojte čuchové zmysly počas
prehliadky v prírode

Vek:     od 8 rokov po všetky
            vekové kategórie

120 min.

8,00 EUR
osoba

Statok, kedysi pracovné miesto s remeselnými dielňami, 
pre košikárov, stolárov a hrnčiarov je prístupný 
interaktívnou formou s dvomi Zážitkovými okruhmi. 
Účastníci tejto zaujímavej prehliadky spoznajú skutočnú 
slúžku, paholka aj remeselníkov, ktorí porozprávajú o 
denných prácach i živote.

V úlohe slúžky a paholka
Interaktívne po Zážitkových
okruhoch na statku

Vek:       8 - 15 rokov

120 min.

8,00 EUR
osoba

Skryté chodby služobníctva a tajomné tmavé pivničné klenby
na zámku odkrýva táto netradičná prehliadka. Kam vedie 
podzemná chodba? Aký výhľad ponúka druhé poschodie 
zámku?
Kto ho obýval? Aj odpovede na tieto otázky poskytne tento
zaujímavý školský program.

Na tajnej cestičke
Dobrodružstvo a napätie visí vo vzduchu!

Vek:      od 8 do 18 rokov

60 min.

7,00 EUR
osoba

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

Princovi Eugenovi na stope
Hádanková rallye v zámockom areáli

Vek:     od 10 do 15 rokov
            (rôzne stupne obtiažnosti)

120 min.

8,00 EUR
osoba
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    ►  Návšteva zámku, aktuálnej výstavy, záhrad a 
statku (školské skupiny možu v prípade rezervácie vopred 
navštíviť areál zámku už od 9.00 hod.). Navštívte s kombi-
novaným lístkom zámok Schloss Hof a zámok Niederweiden 
len za 10,00 EUR/os. Cena zahŕňa prehliadku mimoriadnej 
výstavy ako aj vstup do areálu oboch zámkov.

►  V každom počasí Vám nájdeme vhodné priestory na 
obed alebo desiatu.

►  V areáli sa nacházda firma D&M Schlossgastronomie 
– detské obedové menu je možné objednať vopred.

►  Prehliadky su možné v jazykoch: slovenčina, nemčina, 
angličtina a madarčina.

►  Oslava narodenín na zámku Schloss Hof – možnosť 
zorganizovať oslavu pre deti v priestoroch Detského a 
rodinného sveta.

►  Od histórie baroka až po súčasnosť!
Vdaka mostu cez Moravu je to úplne jednoduché: zo 
Slovenska až na zámok Schloss Hof sa dá prejsť peši
alebo na bicykli.

Tipy a informácie

Rezervácie
Radi Vám poradíme pri zostavovaní programov 
pre školské triedy a skupiny nad 15 detí alebo 
Vám pripravíme individuálny program podľa 
Vašich predstáv (v slovenčine, nemčine,
angličtine a madarčine).
Rezervácia nutná!

Ing. Annamária Dudášová
dudasova@schlosshof.at alebo
tel. +421 907 729 619

Tešíme sa na Vašu návštevu!
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Vek:   všetky vekové kategórie60 min. 7,00 EUR
osoba

Počas tejto zaujímavej prehliadky môžu žiaci spolu s 
kultúrnymi sprievodcami sledovať cestu našich potravín až 
do supermarketu. Výstava sa zameriava nielen na historické 
obchodné cesty, ktoré ukazujú, ako sa kedysi prepravoval tovar, 
ale aj na moderné logistické centrá či otázky, ako a prečo sa 
s potravinami obchoduje na burzách a akú rolu zohrávalo a 
zohráva správanie pri stole.

60 min.
s prehliadkou

6,00 EUR
osoba

120 min.
prehliadka 
+ hádanková rallye

8,00 EUR
osoba

120 min.
prehliadka 
+ workshop

8,00 EUR
osoba

Vek:   všetky vekové kategórie

Výstava ukazuje, ako sa jedlo dostane až do supermarketu a približuje logistické procesy, ktoré to umožňujú. Žiaci sa vydajú na cestu, 
ktorá dokumentuje zmeny našich zvykov pri nakupovaní: vývoj supermarketu od malého regionálneho obchodíka s potravinami až po 
digitalizáciu nákupu a hi-tech supermarket budúcnosti.

Žiaci sa vyberú na zábavnú a interaktívnu cestu časom vedúcu 
svetom obchodu. Originálny obchodík deťom priblíži, ako prebiehal 
nákup potravín okolo roku 1900. V čom sa líšil od nákupu v 
súčasnom supermarkete? A ako asi bude vyzerať supermarket
budúcnosti? Tieto a dalšie otázky zodpovieme počas prehliadky
na výstave.

15.03. - 17.11.2019

od 25.12.2018

NOVINKA!  HRA S JEDLOM

Banát, európsky región ležiaci na území dnešného Rumunska, Madarska a Srbska, je stredobodom 
výstavy, ktorá približuje jeho premenlivú históriu od čias princa Eugena, ústupu Osmanov a 
Požarevackého mieru 1718 až po súčasnosť. Originálne exponáty predstavujú žiakom kultúru
tohto jedinečného regiónu v juhovýchodnej Európe.  

Zámok Schloss Hof Zámok Niederweiden
„OBCHOD A LOGISTIKA“ „OD OBCHODÍKA S POTRAVINAMI 

K HI-TECH SUPERMARKETU“
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VÝSTAVY

 NOVINKA!  VÝKLADNÁ SKRIŇA EURÓPY – ŽIVOT V BANÁTE

Zámok Schloss Hof a Zámok Niederweiden

Ako sa k nám dostanete

Z Bratislavy autom: za mestom Hainburg na most Donaubrücke s pokračovaním po štátnej ceste B49.
Z bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves pešo alebo na bicykli: po Cyklomoste slobody.
K cyklomostu sa z centra Bratislavy dostanete autobusmi MHD číslo 21 a 28 s vystúpením na zastávke „Novoveská“.


