ZÁMEK LEDNICE






Prohlídky zámku
Plavba k Minaretu a Janohradu
Jízdy kočárem
Dravci
Restaurace

PROHLÍDKY ZÁMKU
1. Reprezentační sály (základní okruh)
Reprezentační sály proslulé díky nádhernému dřevěnému obložení, ale zejména pro detailně zdobené kazetové
stropy a vřetenovité schodiště.



délka 45 minut, odchod každých 15-30 min, max. 45 osob, nepotřebujete rezervaci
dospělí (25 – 64 let) … 240 Kč, senioři 65+ a ZTP … 190 Kč

2. Soukromé apartmány (základní okruh)
Soukromé knížecí apartmány v prvním patře. Na trase lze spatřit i úvodní halu a kulečníkový sál. Z knížecí
oratoře nahlédnete do zámecké kaple sv. Jakuba staršího.



délka 45 minut, odchod každých 15-30 min, max. 25 osob, nepotřebujete rezervaci
dospělí (25 – 64 let) … 240 Kč, senioři 65+ a ZTP … 190 Kč

3. Zámecký skleník



vstup bez průvodce, neomezený v době 9.00–16.00
dospělí (25 – 64 let) … 100 Kč, senioři 65+ a ZTP … 80 Kč

4. Minaret (v parku cca 2 km od zámku)
Minaret nebo také Turecká věž je stavba v ose zámku. Je výjimečnou stavbou tohoto charakteru v Evropě a se
svými téměř 60 metry patří na kontinentě mezi nejvyšší.



vstup bez průvodce, neomezený, poslední vstup na rozhlednu cca 15:45
dospělí (25 – 64 let) … 100 Kč, senioři 65+ a ZTP … 80 Kč

5. Janohrad (v parku cca 2,5 km od zámku)
Sloužil jako lovecký zámeček – shromaždiště panstva před honem, místo konání posledních lečí. Po honech se
zde konaly bohaté hostiny, na nichž se vyhlašoval král honu.



délka 25 minut, max. 30 osob
dospělí (25 – 64 let) … 100 Kč, senioři 65+ a ZTP … 80 Kč

JAK a KDE KOUPIT VSTUPENKY NA OKRUHY
Na pokladně zámku zakoupíte vstupenky na 1. a 2. okruh. Skleník, Minaret i Janohrad mají své pokladny přímo
na místě.
Vstupenky na časované okruhy je možné zakoupit i online (min 24 hodin předem): https://www.zameklednice.com/cs/Online-vstupenky

PLAVBY K MINARETU A JANOHRADU
Romantická klidná plavby po ramenech řeky Dyje provázená poutavým výkladem o zajímavostech areálu.
Lodě plují po dvou trasách: od zámku k Minaretu a zpět, od Minaretu k Janohradu a zpět. Plavba se dá velmi
dobře kombinovat s pěší procházkou parkem či jízdou koňským povozem - např. od zámku k Minaretu lodí, po
prohlídce Minaretu zpět parkem pěšky či koňským povozem nebo naopak.

TRASA I.




délka plavby 20 min, plavba s výkladem, vyplutí každých 30 min
poslední plavba od ZÁMKU k MINARETU v 16.00 hodin a zpět od MINARETU k ZÁMKU v 16.30 hodin
dospělí ... 180 Kč

TRASA II.




"ZÁMEK - MINARET" nebo v opačném směru "MINARET - ZÁMEK"

"MINARET - JANOHRAD" nebo v opačném směru "JANOHRAD - MINARET"

délka plavby 40 min, plavba s výkladem, vyplutí každou hodinu
poslední plavba od MINARETU k JANOHRADU v 15.00 hodin a zpět od JANOHRADU k MINARETU v
16.00 hodin
dospělí ... 220 Kč

JÍZDY KOČÁREM
Jízda trvá cca 25 minut. Kapacita jednoho kočáru 10 - 14 osob (pravidelně jezdí 2-3 velké kočáry).
1. Stanoviště: Turbína /pod zámkem/
2. Stanoviště: Minaret


dospělí (cena za jednu jízdu) … 150 Kč, ZTP … 100 Kč

DRAVÍ PTÁCI (ZAYFERUS)
Krása letu dravých ptáků v lednickém parku. Dravci loví věrné makety své přirozené kořisti. Na vlastní oči
můžete vidět střemhlavý útok sokola, impulzivního jestřába, lovícího kličkující kunu, nebo majestátního orla
bělohlavého s dvouapůlmetrovým rozpětím křídel, jak vám krouží nad hlavami. Dokonce si můžete sami na
konci ukázky dravce zavolat na ruku nebo se s ním vyfotografovat. Jedná se o největší létající sbírku dravců v
ČR.


program 3x denně

RESTAURACE
Na hlavním Zámeckém náměstí můžete ochutnat místní ležák v PIVOVARSKÉ RESTAURACI
(www.pivovarlednice.cz), pivovarská restaurace je velmi dobře hodnocená. Také můžete vyzkoušet burgery v
restauraci Burgr´s Club (www.burgrsclub.cz), také mají velmi dobré hodnocení. V blízkosti je cukrárna a
několik kaváren. Přímo v areálu zámku je kavárna Café Chateaux, ale podle recenzí si na kávu a zákusek
vyhraďte raději více času.

