Márciusi ünnepi hétvége a kismartoni
Esterházy-kastélyban és Fraknó Várában
A hosszú hétvégén emelt számú magyar idegenvezetéssel várjuk a kicsiket és a nagyokat egyaránt.
Jöjjön el Ön is és töltsön el egy emlékezetes napot nálunk!

Magyar vezetések a kismartoni Esterházy-kastélyban
2019. március 15 -17. – Kastélyvezetés
Látogassa meg tárlatvezetőinkkel legszebb termeinket és ismerkedjen meg az Esterházy hercegek világával. Magyar nyelvű
kastélyvezetés időpontjai az ünnepi hétvégén 10:30 óra, 12:30 óra és 15:30 óra.
Belépőjegy: 12 EUR / fő | 10 EUR / kedvezményes (diák, csoport, nyugdíjas) | 25 EUR / család

2019. március 15., 15:15 óra – Istenek és Hősök – családi tárlatvezetés
Kik azok a görög istenek? Az olimposz titokzatos ködébe burkolózva irányították a halandók életét. Néha emberi alakot öltve jártak
a földön, hogy segítsék vagy hátráltassák az embereket. A kastély pompás termei nyitott meskönyvként mutatják be ezeket a
történeteket. Vajon miért találkozhatunk velük egy hercegi család egykori rezidenciájába? Erre és még sok más érdekes kérdésre
derül fény a kastélytúra során.
Időtartam: 75 perc | Ajánlott korosztály: 6 éves kortól | Belépőjegy: 8 EUR / fő | 24 EUR / család
Kérjük előzetes bejelentkezését: T +43(0)2682/63004-7600 vagy ausstellung@esterhazy.at

Magyar vezetések Fraknó Várában
2019. március 15-17. – Highlight-vezetés
A mintegy 90 perces különleges vezetés a vár leszebb részeit mutatja be, mely során a 400 éves, eredeti magyar koronázási zászló
is látható. A II. Ferdinánd magyar királlyá koronázásának 400. évfordulója alkalmából megjelent, Pálfy Géza által írt tudományos
könyv ezen a hétvégén kedvezményes áron vásárolható meg a vár ajándékboltjában.
Magyar nyelvű highlight-vezetési időpontok az ünnepi hétvége minden napján: 10:30 óra, 12:00 óra, 13:30 óra és 15:15 óra.
Belépőjegy: 18 EUR / fő | 16 EUR / kedvezményes (diák, csoport, nyugdíjas) | 37 EUR / család

2019. március 15-17. – Hősök, kincsek, zsákmányok
Életnagyságú portrék, díszes ruhák és jól csengő „fantomősök“, mint például Vlad III. Tepes , aki Bram Stokert Drakula gróf
történetének megírására késztette. Az önállóan megtekinthető kiállításon egyedülálló ritkaságok láthatók, melyek között
megtalálhatók a híres Vezekényi-csatát megörökítő emlékek is.
Belépőjegy: 12 EUR / fő | 10 EUR / kedvezményes (diák, csoport, nyugdíjas) | 25 EUR / család
Kérjük előzetes bejelentkezését: T +43(0)2626/81212 vagy burg-forchtenstein@esterhazy.at
A vár ezeken a napokon 10:00 – 17:00 óráig tart nyitva. (Pénztárzárás: 16:00 óra)
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