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Zámecký park městečka Laxenburg
18. a 19. stol. Najdeme v něm altány, pavilony, umělou jeskyni, především však
Franzensburg vystavěný na umělém ostrově v jezeře jako napodobenina 
středověkého hradu.  
Druhá část zájezdu je věnována návštěvě
právě probíhat Slavnosti růží. Rosarium najdeme v lázeňském městečku Baden (26 
km jižně od Vídně), je součástí parku Dolbhoffpark a bylo vybudováno již před 200 
lety. V červnu zde růže právě rozkvétají mnoha druhy barev
 
Odjezd:  
Slaný: od Váhy 05:00 
Kladno: zastávka MHD u hotelu Kladno, Sítná 
Praha: stanice metra B Stodůlky, 
Benešov: čerpací stanice Benzina u sjezdu na Benešov
Jihlava: motorest Pávov, 07:40 
 
 
 

Rezervace: http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/zamek
SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, 274 01 Slaný 

174, mob. 776 490 533, email: info@slantour.cz, www.slantour.cz
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Cena 1.050 
                                                                                                                           Cena za dítě do 1

Zámecký park městečka Laxenburg  je rozlehlý areál, příklad parkové architektury 
eme v něm altány, pavilony, umělou jeskyni, především však

vystavěný na umělém ostrově v jezeře jako napodobenina 

Druhá část zájezdu je věnována návštěvě Rosaria, růžové zahrady
právě probíhat Slavnosti růží. Rosarium najdeme v lázeňském městečku Baden (26 
km jižně od Vídně), je součástí parku Dolbhoffpark a bylo vybudováno již před 200 
lety. V červnu zde růže právě rozkvétají mnoha druhy barev. 

zastávka MHD u hotelu Kladno, Sítná 05:15 
stanice metra B Stodůlky, 5:45 

čerpací stanice Benzina u sjezdu na Benešov, 06:25 
 

http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/zamek-laxenburg-slavnosti
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 Kč platí pro nástup: Jihlava 
Cena za dítě do 10 let 990 Kč. 

  

je rozlehlý areál, příklad parkové architektury 
eme v něm altány, pavilony, umělou jeskyni, především však hrad 

vystavěný na umělém ostrově v jezeře jako napodobenina 

Rosaria, růžové zahrady, kde budou 
právě probíhat Slavnosti růží. Rosarium najdeme v lázeňském městečku Baden (26 
km jižně od Vídně), je součástí parku Dolbhoffpark a bylo vybudováno již před 200 

slavnosti-ruzi-v-badenu   


