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A kastély Étterme
Élvezze a konyha és pince különlegességeit! 
Szép időben az egyik legszebb terasz a Waldviertel-ben! 
Schlosshotel Rosenau egész évben nyitva.
+43 2822 582210
A szobák – 70 EUR/személy (1-3 éj), 66 EUR/személy 
(4 éj felett)
A szobák mindegyike kétágyas, műholdas TV, rádió, CD 
lejátszó, telefon, széf, minibár, zuhanyzó, WC, 
piperecikkek, hajszárító és egy asztal. 

Az árak tartalmazzák az üdvözlő koktélt, büféreggelit, lazítson a szaunában, gőzfürdő és jacuzzi, 
valamint a használhatja az edzőtermet. 

A kastély Rosenau (hivatalosan "Rosenau Castle") a településen lévő ingatlanon áll, egy impozáns 
épület. A kastély 1593-ban épült , báró Wolf Dietrich a Greiss megbízásából. Körülbelül 
ugyanebben az időben (1600 körül) alakult ki a kastély alapja, a gazdasági épületek, az istállók, 
pajták és a tulajdonos családjának otthona, a nagy magtár, továbbá, a kastély pincéje, egy sörfőzde, 
amely ma már nem létezik. Egy kicsit később, 1700 körül, a "Bandlhaus" stílusú átalakításon ment 
keresztül (holland művészeti hatások).
A 18. század első felében (1736-1747) új tulajdonosa Christopher Leopold Graf Schallenberg. Ő 
bővíteni a gazdaságot és a kastélynak barokk jelleget ad. Ő alapította az egyházat, építette a 
paplakot, az iskolát, a harangtornyot és egy ellátási házat (kórház) az idős, fogyatékkal élő 
mezőgazdasági dolgozók részére. 
Az épületek formája egy jól megtervezett és kellemes egységet hozott létre. Különösen feltűnő ez 
az egy történet felépítése, az egységes sárga vakolat a pillérek, hasonló alakú kémények a kelet-
nyugati tengelyen, egy fedél alatt, és a homlokzatok azonos bontású kialakítása.
A birtok felszámolása után1964-ben Alsó-Ausztriai Tartomány tulajdonába kerül. Az új tulajdonos 
megint eredeti hűségben újjáépítette, hogy a régi dicsőségében ragyogva szolgálja új életét.

A mai napig, a kastély tulajdonosa az állam. 1974-ben megnyitását követően a felújított kastélyban 
szálloda és étterem kerül üzemeltetésre. 
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1975-ben megnyitják az osztrák szabadkőműves múzeumot.

A plébánia templom 1740-ben épült. Érdekes mennyezeti freskó, a Szentháromságot ábrázolja, Paul 
Troger festő munkájának tulajdonítják. A Mária oltár díszített másolata a híres Sixtusi Madonna 
Raphael.
1999-től Mrs. Margit Zulehner sikeres bérlője a kastélyszállónak, arra törekszik, hogy megőrizze a 
rábízott hagyatékot a jövőnek.

Kastély Múzeum: belépő 5 EUR, nyugdíjas: 4 EUR
Nyitva (Tavasztól – Őszig) naponta 9-17 óra között.

A kastély, amely közel 40 éve Alsó-Ausztria tartomány tulajdonában 
van, jelentősen hozzájárul a turizmus fejlesztéséhez a régióban. 
A szálloda és étterem bérlő üzemeltetője Mrs. Margit Zulehner.

Schloss Rosenau nem csak múzeum, hanem tele van élénk az élettel. 
A Kastélyszálló a történelmi környezet és a festői táj is ideális helyszínt kínál a pihentető 
nyaralásra, sikeres szemináriumokhoz, elegáns partikhoz, esküvőkhöz és ünnepségekhez. 
Modern melegség és vendégszeretet várja a Vendégeket.


