Rezydencje arystokratyczne
Górnego Śląska
Termin 17 sierpnia 2019
Zespół pałacowo-parkowy w Koszęcinie – obecnie siedziba Zespołu
Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny - to jeden z największych w
Polsce zespołów rezydencjonalnych z okresu neoklasycyzmu. Pod koniec XVIII
wieku władał nim hrabina von Dyhern, a na początku XIX wieku posiadłość
była własnością książęcego rodu Hohenlohe - Ingelfingen. Ludwik Filip von
Hohenlohe – Ingelfingen rozpoczął przebudowę pałacu, której kształt
zachował się dziś. W czasie zwiedzania wnętrz usłyszymy o codziennej pracy,
próbach oraz występach Zespołu ”Śląsk”.
Tarnowice Stare – obiekt jest wyjątkowym przykładem architektury
renesansowej na Górnym Śląsku, obejrzymy szereg pięknie umeblowanych
komnat utrzymanych w duchu renesansu, klasycyzmu, empiru oraz
biedermeieru. W latach dwudziestych XIX w. dobra Tarnowice Stare przeszły
w posiadanie rodu hrabiów von Donnersmarck, Guido hrabiego Henckel von
Donnersmarc – budowniczego nowej rezydencji. Kompleks zamkowy –
pierwotnie miał funkcję obronną - został zakupiony przez prywatnych
właścicieli, którzy podjęli się jego rewitalizacji. W Zamku można podziwiać
jedyną w Polsce wystawę elementów zdobniczych - aplikacji meblowych ze
złoconego brązu. Kolekcji tej towarzyszy zbiór stylowych mebli, ręcznie
wykonanych, cechujących się wybitnym smakiem i kunsztem. Bogactwo form,
kształtów, funkcji i zdobień -- wspaniały zbiór właścicieli o kulturowym
wymiarze .
Odwiedzimy niezwykły Zespół Pałacowo-parkowy w Pławniowicach siedziba śląskiej linii rodu Ballestrem, arystokratycznej rodziny gwarantującej
rozwój górnośląskiego przemysłu, właścicieli dóbr ziemskich, kopalń węgla
kamiennego, którzy swoje inwestycje skupiali także na rozwoju innych gałęzi
przemysłu i działalności socjalnej.
Kolejną atrakcją na trasie będą Rudy położone w centrum Parku
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. W
malowniczej okolicy zwiedzimy zrewitalizowany pocysterski zespół klasztornopałacowy w Rudach, po sekularyzacji majątek rudzkiego opactwa trafił do
jednych z największych posiadaczy ziemskich na Górnym Śląsku. Zespół i
budynki klasztoru wraz z pałacem opackim dostosowano do nowej funkcji
rezydencjonalnej, a ich otoczenie przekształcono w okazały park, tu przez
ponad sto dwadzieścia lat przedstawiciele rodu Hohenlohe-WaldenburgSchillingfürst administrowali rozległymi dobrami. Zwiedzanie kompleksu wraz
z bogactwem zabytków sztuki.

WYJAZD – godz. 7.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej, powrót do
godz. 21.00
KOSZT – 149 zł. wpłata równoważna z rezerwacją miejsca na numer konta, który
znajduje się na dotychczasowej stronie internetowej www.annatour.pl
Cena obejmuje koszty transportu, opłaty drogowe viatoll – kameralna grupa,
opiekę merytoryczną przewodnika na całej trasie, ubezpieczenie NNW+KL
Ponadto wstępy do obiektów (kształtują się na poziomie kilkunasty złotych
każdy) – łącznie ok 47 zł
W programie mogą pojawić się dodatkowe atrakcje zaproponowane przez przewodnika

Zaprasza

. Stowarzyszenie Zakochaj się w Polsce

tel. 604 94 89 81
przewodnik@annatour.pl
Zapisy i wpłaty wyłącznie do 12 sierpnia 2019r.

