
POZVÁNKA NA JARNÍ ZÁJEZD 
     LAXENBURG A SEEGROTTE HINTERBRÜHL 
Termín: sobota 27. 5. 2023 
Odjezd: v 7,00 hodin od základní školy  
Návrat: přibližně v 19.00 hodin  
Program: park Laxenburg a prohlídka hradu Franzensburg  

               individuální volno k prohlídce parku 
                  Seegrotte Hinterbrühl (podzemní prostory a jezero) 
       
 

                             
               

Cena:    
doprava – 500,- Kč  
vstupné – dospělí a senioři 33 €, děti a studenti 6-18 let 26,- € 
pojištění – dospělí 35- Kč, děti do 15 let včetně 16,- Kč 
V ceně – vstupné do parku, vláček, přívoz, vstup do zámku, audioprůvodce, 
prohlídka Seegrotte včetně plavby po podzemním jezeře. 
 
Přihlášky spolu s penězi za dopravu, vstupy a pojištění je třeba odevzdat             
do 31. 3. 2023, případně po domluvě je možné zaplatit vstupy až v autobusu. 
V případě onemocnění je nutné za sebe sehnat náhradníka, jinak propadají 
peníze za dopravu. 
Děti pouze v doprovodu dospělé osoby. 
Před odjezdem budou účastníkům zaslány e-maily s pokyny.  
                                             Těším se na všechny   
 
                                                                                                     Eva Sázavská 
                                                                                                     caesara@seznam.cz 
                                                                                                     +420 737 927949 
                                                                                                                     

mailto:caesara@seznam.cz


                 

Park Laxenburg a zámek  Franzensburg 
 
   Laxenburg leží asi 15 km jižně od Vídně. Díky blízkosti zámku Schönbrunn byl oblíbenou 
jarní a letní rezidencí císařské rodiny, František Josef I. s manželkou zde trávili po svatební 
cestě své líbánky. Je známo, že Sisi milovala dlouhé vyjížďky na koni po laxenburských lesích. 
Na laxenburském zámku se také narodil následník trůnu korunní princ Rudolf a jeho sestra 
arcivévodkyně Gisela. 
   Zámecký park je jedním z nejpůsobivějších zámeckých areálů v Evropě. Je typickým 
příkladem historické zahradní architektury 18. a 19. století. Nalezneme v něm zámek Blauer 
Hof a nespočet letohrádků, tajemných jeskyní, chrámů nebo i působivé středověké kolbiště.  
   Nejznámější budovou v areálu je bezpochyby Franzensburg, který byl vybudován v letech 
1789–1801 a dostavěn roku 1835. Císař František nechal tuto napodobeninu středověkého 
hradu postavit na umělém ostrůvku uprostřed zámeckého rybníka. Vybavení tohoto objektu 
je nazýváno „klenotnicí Rakouska“. 
 

   
 
 

Seegrotte Hinterbrühl 
 
   V roce 1912 po odstřelu v tehdejším sádrovém dole Hinterbrühl nateklo do chodeb a štol 
pod velkým tlakem množství vody, jejímž průnikem se vytvořilo obrovské jezero, které je 
dnes největším podzemním jezerem v Evropě. Během druhé světové války zde byla umístěna 
tajná továrna, ve které byla vyráběna proudová stíhačka Heinkel He 162. Místo si také v roce 
1993 vybrali filmaři USA, Velké Británie a Rakouska k natáčení filmu Tři mušketýři.  
 
 

                             
 

 
 
 



Závazná přihláška 

 

Jméno a příjmení účastníka: 

Datum narození (v případě zájmu o pojištění): 

Telefon: 

E-mail: 

Mám – nemám zájem o pojištění (dospělí 35,- Kč, děti do 15 let včetně 16,- Kč). 

 

Závazně se přihlašuji na zájezd Laxenburg – Seegrotte v termínu 27. 5. 2023 a zavazuji se 

uhradit poplatky zmíněné na informačním letáku. Jsem si vědom/a, že v případě neúčasti 

je potřeba za sebe sehnat náhradníka, jinak propadá platba za dopravu, a že je nutné 

akceptovat v době zájezdu aktuální epidemiologická nařízení v Rakousku. 

 

V ………………………….. dne …………………..                                                    Podpis 

 

 

 

 


