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Nyitva tartás: 2011.10.26-ig, 
vasárnap és munkaszüneti 
napokon, belépőjegy 8,00 
EUR. A kastély kapujánál 
lévő csengővel kell kérni a 
belépést, a tulajdonos engedi 
be a látogatót. Érdekes 
anyagot lehet megtekinteni. 
Különleges élményben van 
része a látogatónak. 
Kiemelném néhány szoba 
burkolatát: ceruzák, szivacs, 
toll. A gyűjtemény vegyes 
összetételű 1600-1970 
közötti időszakból (pld: 
kuruc időből való posta, 
vagy Esso benzinkút kezelői egyenruha). Az udvaron WC-t is talál a látogató.

A kastély Rohrbach Lafnitz településen van , Steiermark-ban. 

Magyarország és a Szent Római birodalom határán alakult a település a 12. század végén. 1250 első 
alkalommal Konrad von Aichberg néven említik, valószínűleg róla kapta a vár a nevét (ma 
Eichberger). Aichberg vár első említése 1374-ben történt, 1378-ban köböl épült a jelenlegi 
templom.

A 15. század elején volt az utolsó Aichberg birtokában, ekkor adják el, Seyfried Steinpeiß vásárolja 
meg, a család egészen 1772-ig volt tulajdonos. Haláluk után Karl Joseph Graf von Steinpeiß 
unokatestvér örökölte, ezt követően több tulajdonosa van a várnak, melynek állaga és jelentősége 
fokozatosan csökkent. A kastély jelenlegi formáját 1669-ben kapta.

Az első világháborúban a galíciai menekültek kerültek a kastélyba, akik a tetőt tűzifaként eltüzelték. 
A második világhábor idején a német Wehrmacht központja volt.

1986-ban a kastély magán tulajdonba került, aki felújította, és megnyitotta mint magán múzeum. 
A várkastély a helyi művészeknek biztosít kiállítási helyet.
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