
BADEN a HEILIGENKREUZ – slávnosti ruží a kláštor, 
1.6.2019, sobota 

 

                    

 

Ako každoročne, aj túto jar znova rozkvitne najväčšie rakúske rozárium, ktoré sa nachádza v barokovom 

Dolphiusovom parku pri zámku Weikersdorf (bývalý hrad, ktorý vlastnil aj Matyáš Korvín). Rastie v ňom vyše 

900 druhov ruží, ktoré kvitnú 2 x do roka: v máji – júni a v septembri – októbri. Práve romantické prostredie 

s veľkým množstvom ruží (viac ako 25.000 pníkov) nás v prekrásnom mestečku Baden bei Wien doslova 

privedie do úžasu. História nás prenesie o 200 rokov dozadu, kedy tu pobýval cisársky dvor aj s cisárom, ktorý si 

tu pre seba a svoju rodinu zakúpil krásny palác priamo v centre mesta (dnes múzeum Kaiserhaus). V meste na 

kraji Viedenského lesa sú aj sírnaté liečivé pramene, známe už z čias Rimanov. Liečila sa v nich tiež uhorská 

kráľovná Beatrix či cisár František II. Habsbursko-Lotrinský (aj preto tu zriadil letnú rezidenciu). Ruže aj kúpele 

tak spoločne dobre dotvárajú relaxačnú atmosféru mesta. Po ceste do Badenu sa zastavíme v 

kláštore Heiligenkreuz, vzdialenom od Viedne asi 15 minút jazdy. Je už od 12. storočia sídlom cistercitov. Dnes 

v ňom žije viac ako 80 mníchov, čo je najvyšší stav od 17. storočia. Ako oázu pokoja ho navštívil v roku 2007 aj 

pápež Benedikt XVI. Uvidíme tu prekrásne nástenné maľby, gotický kostol, kaplnku mŕtvych a kapitulu. 

Cena výletu: 29 € všetky vekové kategórie. 

Príplatok za prednostný výber sedadla: 3 € osoba. 

Príplatok za nástup mimo uvedené nástupné miesta: 3 € osoba. 

Ceny vstupného: 

- kláštor Heiligenkreuz: dospelý 9,50 €; dôchodca 8,50 €; dieťa, študent 5,50 €; rodina (2 dosp.+ 1 dieťa) 19 €; 

- Rozárium Baden: zdarma (75.000 m² parku s ružami). 

Atrakcie nie sú povinné, z organizačných dôvodov však vstupné vyberáme vopred pri platbe za zájazd. 

V cene výletu je pohodlné cestovanie klimatizovaným autobusom, organizácia, sprievodcovské služby a DPH. V 

cene nie je vstupné, poistenie (môžete si ho doobjednať) a strava (čas na obed je samozrejmosťou, miesta 

rezervujeme). 

Stretneme sa o 6:15 hod. v Trenčíne (parkovisko pri vlakovej stanici). Návrat do Trenčína plánujeme 

na 20:45hod. Nástup bude možný aj v Piešťanoch (pumpa Slovnaft v smere na diaľnicu) o 7.00 hod., návrat 

o 20.00. Nástup v Bratislave (pumpa OMV pri Auparku) o 8:00 hod., návrat o 18:30 hod. 

Sprevádza: Martin Záni. 

 

Kontakt: Mgr. Šimková Lýdia,  

tel.: 0944 251578,    e-mail: lysim11@gmail.com 


