Vítáme vás v klášteře Zwettl

Klášter byl založen roku 1138
Hadmarem z Kuenringu. Jak bylo
pro řád typické, zřídili mniši z řádu
cisterciáků budovu kláštera na
opuštěném místě mimo město.
Od 12. do začátku 13. století byl
postaven kapitulní sál a křížová
cesta. Její nejstarší části pocházely
z románského období, což dokládají
kruhové oblouky. Během stavby došlo k proměně na styl gotický, to je
nejlépe vidět na špičatém tvaru oblouku. Lavatorium (umývárna mnichů) je
považováno za jedno z nejkrásnějších děl rané gotiky Rakouska.
Nejstaršími prostorami kláštera jsou v suterénu zachovalé dormitorium
(ložnice mnichů)a necessarium (latríny).
Ze 14. století pochází vrcholně gotický kostel, ke kterému byla přistavěna
v období baroka věž. Z období baroka pochází také vzácná, velkolepá
knihovna.

Prohlídka s audioprůvodcem v českém jazyce začíná u kasy v obchodě se
suvenýry. Prohlídka vás vede nejstaršími prostorami z doby románské a
známou křížovou cestou s kapitulním sálem a lavatoriem (umývárnou
mnichů), kde je možné dobře sledovat vývoj od románského ke gotickému
stylu.
Klášter je obklopen rozsáhlými zahradami, které jsou volně přístupné a
zvou své návštěvníky nejen k procházkám, ale i k odpočinku.
Kostel, klenotnice a knihovna jsou přístupné pouze s prohlídkami
v německém jazyce. Čeští návštěvníci si mohou na pokladně vypůjčit texty
v českém jazyce.

Návštěvní doba
- od velikonočních svátků až do konce října

Audioprohlídky
- od května do října od 10.00 do 16.00 hodin
- od června do září od 9.30 do 17.00 hodin

Prohlídky knihovny
- neděle a svátky v 11.00 hodin

Prohlídky kostela a klenotnice
- denně v 11.00 (mimo nedělí a svátků), 14.00, 15.00 hodin
- od června do září o nedělích a svátcích ještě ve 12.30 hodin

Vstupné:
-

dospělí: 10,50 €
důchodci, skupinynad 20osob: 9,50 €
rodinné vstupné: 21,00 €
děti: 4,50 €

Pro skupiny jsou možné po předchozí domluvě prohlídky v českém jazyce.
Parkoviště zdarma. Obchod se suvenýry, restaurace a kavárna.
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