ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZÓNU 2020
Zámek je celoročně přístupný.
V měsících dubnu až září
úterý - neděle od 9 do 17 hodin.
(V pondělí pouze pro objednané skupiny s nejméně 10 návštěvníky.)
V měsících říjnu až březnu
středa - neděle od 9 do 15 hodin.

Okruh I. Porcelánový
•

•
•

Představuje prohlídku Muzea porcelánu, která je hlavní náplní našeho programu prezentace rozsáhlých sbírek porcelánu Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Sbírka českého porcelánu v 21 místnostech prvního patra zámku dokumentuje více než 220letou historii výroby porcelánu v Čechách. V dobových vitrinách a interiérech je vystavena produkce manufaktur a porcelánek ze Slavkova, Klášterce
nad Ohří, Březové, Kysiblu, Chodova, Staré Role, Dalovic, Prahy, Lokte, Budova, Ždanova a dalších.
Návštěvníkům je dále představena expozice orientálního porcelánu – čínského a japonského.
Nově je zařazena expozice na téma „Příběhy majetku obětí holocaustu“ – evropský porcelán 17. – 19.
století (manufaktury Míšeň, Vídeň, Nymfenburg, Kodaň).

Prohlídka prvního okruhu trvá s intenzivním odborným průvodcovským výkladem 50 - 55 minut.
Vstupné: plné 130,- Kč (5 €), snížené 100,- Kč (4 €), děti do 3 let zdarma.
Výklad v cizím jazyce – vstupné plné 160,- Kč (6 €), snížené 120,- Kč (5 €), děti do 3 let zdarma.
(provázíme v německém a anglickém jazyce, v ruském jazyce jsou k dispozici texty).

Okruh II. Pohádkový
•
•

Představuje prohlídku Pohádkové země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Matěje Kopeckého.
Součástí okruhu je výstup na zámeckou vyhlídkovou věž, kde je nainstalována autorská výstava paní
Štefánkové z Kraslic pod názvem „Bylo, nebylo“ na téma pověstí a legend Krušných hor.

Prohlídka druhého okruhu trvá 50 - 55 minut.
Vstupné: plné 80,- Kč (3 €), snížené 50,- Kč (2 €), děti do 3 let zdarma.
Výklad v cizím jazyce – vstupné plné 100,- Kč (4 €), snížené 80,- Kč (3 €), děti do 3 let zdarma.

Okruh III. Atraktivity
•
•
•
•
•

Zavede návštěvníky do světa středověku.
Představuje život v klášteře, ve městě, na vsi i na hradě.
Proč se vlastně Klášterec jmenuje Klášterec? Kdy a jak byly založeny hrady v okolí a proč nás dodnes tak
fascinují? Jak vypadalo selské stavení a jak dům ve městě?
Zámecké vězení a hladomorna odhalují historii soudnictví a hrdelního práva městečka Klášterec nad
Ohří.
Interaktivní okruh plný zábavy, ale i poučení je umístěný ve sklepních prostorách jižního křídla zámku.

Prohlídka třetího okruhu trvá 50 - 55 minut.
Vstupné: plné 80,- Kč (3 €), snížené 50,- Kč (2 €), děti do 3 let zdarma.
Výklad v cizím jazyce – vstupné plné 100,- Kč (4 €), snížené 80,- Kč (3 €), děti do 3 let zdarma.
Ceny okruhů platí od 1. 4. 2020.

Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
tel.: +420 474 375 436

Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří
e-mail: info@zamek-klasterec.cz web: zamek.klasterec.cz
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Velikonoce na Zámku
12. 4. 2020
tradiční nedělní velikonoční odpoledne s bohatým
programem.
Zlaté poklady ﬁlmového Hollywoodu
květen 2020
výstava na Zámku v Klášterci nad Ohří, jejíž vernisáž proběhne 28. dubna 2020.

Klášterecké hudební prameny
6. - 12. 7. 2020
16. ročník letního hudebního festivalu.
Tajemství klášterecké minulosti
4. 9. 2020 od 20:00 hodin
historická prohlídka města s živými výstupy herců
Divadelního spolku Klas.

Zahájení turistické sezóny
8. 5. 2020
tradiční akce u příležitosti zahájení turistické sezóny s pohádkovými zážitky.

Klášterecké promenády
12. 9. 2020
loučení s letní sezónou. Pestrá a kvalitní muzika
prozvučí celé město.

Tajemství klášterecké minulosti
29. 5. 2020 od 20:00 hodin
historická prohlídka města s živými výstupy herců
Divadelního spolku Klas.

Tajemství klášterecké minulosti
25. 9. 2020 od 20:00 hodin
historická prohlídka města s živými výstupy herců
Divadelního spolku Klas.

Výstava obrazů Martina Manojlína
červen a červenec 2020

Klášterecké divadelní žně
29. 10. - 7. 11. 2020
týdenní přehlídka vrcholného amatérského divadla,
kterou pořádá Divadelní spolek Klas a Zámek Klášterec nad Ohří.

Podkrušnohorské sochařské sympozium Paměť
krajiny
22. - 28. 6. 2020
na téma Prameny
Nezmaři
25. 6. 2020 od 18:00 hodin
koncert skupiny Nezmaři v kláštereckém letním
kině

Rozsvícení vánočního stromu v zámeckém parku
29. 11. 2020
na první adventní neděli jsou připraveny tradiční vánoční trhy s bohatým doprovodným programem a
velkým ohňostrojem.
Poslán jest od Boha anděl...
20. 12. 2020
adventní instrumentální koncert.
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