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HRADNÍ MUZEUM HEIDENREICHSTEIN
Nejstarší části bývalého vodního hradu byly postaveny kolem roku 1160. Dodnes zanechává hrad přístupný pomocí dvou padacích
mostů v návštěvnících obrovský dojem.
V rámci prohlídek s průvodcem se můžete ponořit mezi starými zdmi do světa středověku. Můžete si například prohlédnout
originální dřevěné exponáty z roku 1186, gotickou štítovou skříň ze 14. století, truhlu z 16. století, nebo nespočet stolů a židlí z období
gotiky, renesance a baroka a dozvědět se zajímavá fakta o hradních pánech z Heidenreichsteinu.
Prohlídka trvá přibližně 50 minut.

ROZŠÍŘENÁ PROHLÍDKA „Tajná chodba“ s příplatkem
Odvážní návštěvníci mohou v rámci kombinované nabídky po prohlídce hradu prozkoumat úzkou a strmou tajnou chodbu mezi
silnými zdmi pevnosti a tak se ještě hlouběji ponořit do historie budovy.
Tato rozšířená prohlídka trvá v závislosti na velikosti skupiny přibližně 30 minut.
Bohužel tato rozšířená prohlídka NENÍ vhodná pro děti do 6 let a osoby se zdravotním postižením a klaustrofobií. Žádáme Vás proto o
pochopení.

Prohlídky:
Od poloviny dubna do poloviny října, od úterý do neděle v 9:30, 11:00, 14:00 a 15:30.
U turistických skupin a školních tříd je nutná předběžná registrace nebo jsou také možné po dohodě
speciální termíny (např. pondělí). Tel .: +43 2862 52268

ROZŠÍŘENÁ PROHLÍDKA „Příběhy hradních pánů“ s příplatkem
Úžasné příběhy a exponáty od pánů z hradu Heidenreichstein (Puchheim, Palffy, Van der Straten, Kinsky) a slavných členů těchto
šlechtických rodů.
Tyto další čtyři místnosti s láskou navrhl hrabě Christian Kinský z Vchynic a Tetova (1924–2011), přičemž důvodem byl rozsáhlý
rodokmen jeho rodiny s kořeny v dnešní České republice.
Tato rozšířená prohlídka trvá v závislosti na velikosti skupiny přibližně 30 minut. Účastnit se jí smí max. 15-20 osob.
Je nevhodná pro děti kvůli stísněným prostorům a rodinnému porcelánu. Žádáme Vás proto o pochopení.

Prohlídky: Pouze s registrací nebo na vyžádání jako rozšíření prohlídky hradu.

Průvodce ke všem prohlídkám si můžete poslechnout v angličtině a v češtině na svém
mobilním telefonu (smartphonu).
Bezplatnou aplikaci „hearonymus“ si můžete stáhnout z Apple App Store nebo Google Play
Store. www.hearonymus.com

