TESOURO DO RENASCIMENTO E DO BARROCO

CASTELO E JARDIM
DO CASTELO
DE WEIKERSHEIM
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Estação ferroviária
de Weikersheim

COMO CHEGAR

Com transportes públicos: partindo de Bad Mergentheim, pegar o trem ou
o ônibus para Weikersheim, linha Crailsheim – Bad Mergentheim.

INFORMAÇÕES SOBRE TODOS OS NOSSOS MONUMENTOS

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Schlossraum 22 a · 76646 Bruchsal · Alemanha
Linha direta +49(0)72 51. 74 - 27 70
Diariamente 08h00 – 20h00 (sem serviço de reservas)
info @ ssg. bwl. de

SSG_OBFLY_145_Weikersheim_PRT_01_21-22

O jardim barroco segundo o modelo francês no lado sul do castelo
continua sendo um paraíso em preservação única, que espalha uma
magia especial desde a primavera ao outono. O magnífico parterre
barroco é rodeado de outros jardins e alamedas.
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A antiga cozinha do castelo é dedicada à grande paixão do construtor do castelo Weikersheim: o Conde Wolfgang II. de Hohenlohe
era um renomado alquimista. Com base em suas anotações detalhadas foi possível construir o laboratório modelo de Wolfgang.
O respectivo jardim de alquimia, onde antigamente se encontrava
o laboratório, apresenta hoje plantas às quais se atribuíram benefícios especiais.
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O castelo e a cidade estão interligados espacialmente. O mercado
da cidade de Weikersheim fica a poucos passos da ponte do castelo,
que leva ao interior do complexo, incluindo o jardim do castelo.
www.schloesser-und-gaerten.de /en

 ma imagem aérea permite ver a impressionante planta
U
de Weikersheim: o castelo é triangular!
MAGNÍFICO E IDÍLICO

O Castelo de Weikersheim é uma das residências condais mais
importantes do país. O castelo foi construído em meados de 1600
pela Casa de Hohenlohe em estilo renascentista e, a partir de 1709,
sofreu uma extensa remodelação. Através da valiosa decoração,
Carl Ludwig queria enfatizar sua educação e descendência. Após
seu casamento com a princesa Elisabeth Friederike Sophie de
Oettingen-Oettingen, de estatuto social superior, e do dote proveniente do mesmo, a residência foi ricamente decorada.
A antiga residência foi usada pelos herdeiros de Carl Ludwig apenas
como residência secundária, pelo que o Castelo de Weikersheim se
manteve, em grande parte, bem conservado em seu estado original. Muitos dos tesouros barrocos raramente são encontrados em
outros lugares, como as camas de dossel com elaboradas esculturas
e magníficos têxteis, as faianças de Ansbach e o papel de parede
em couro dourado.

O

Castelo de Weikersheim
(Schloss Weikersheim) é considerado o mais belo castelo de
Hohenlohe. Seu magnífico jardim
barroco especialmente fascinante,
ornamentado por numerosas figuras
fora do comum.

INFORMAÇÕES PARA VISITANTES

HORÁRIOS

01/04 – 31/10

01/11 – 31/03

CASTELO

Ter. a dom. e feriados
09h00 – 18h00

Ter. a dom. e feriados
10h00 – 17h00
Fechado nos dias 24, 25 e 31/12

Entrada permitida até uma hora antes do fechamento
JARDIM DO CASTELO

Ter. a dom. e feriados
09h00 – 18h00

Visite também nossas exposições permanentes.
Veja os horários de abertura em www.schloss-weikersheim.de /en

VISITAS GUIADAS 01/04 – 31/10

O Castelo de Weikersheim insere-se harmoniosamente na encantadora paisagem do Vale de Tauber. O castelo e o jardim constituem o
centro de Weikersheim e representam o ideal de uma residência rural.
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 Salão dos Cavaleiros fica gravado na memória!
O
As grandes figuras de estuque mostram a caça
selvagem – incluindo um elefante

01/11 – 31/03

CASTELO

De hora em hora durante os horários de abertura a partir
das 10h00
Visitas de grupo sob consulta; Visitas especiais de acordo com a programação online e sob consulta; Visitas guiadas apenas em alemão

JARDIM DO CASTELO

Em nosso calendário de eventos, você pode consultar as
visitas guiadas ao jardim que podem ser reservadas online
e individualmente

ENTRADA

01/04 – 31/10

EXPONENTE DA ARQUITETURA RENASCENTISTA DO SUDOESTE ALEMÃO

Em 1586, o Conde Wolfgang II von Hohenlohe (1546 – 1610)
transferiu seu domicílio para o antigo castelo cercado de água e
começou a ampliação para um fantástico castelo.

Ter. a dom. e feriados
10h00 – 17h00
Fechado nos dias 24, 25 e 31/12

01/11 – 31/03

CASTELO E JARDIM DO CASTELO (inclui visita guiada ao Castelo)

Um ponto alto da arquitetura renascentista do sudoeste alemão é o
Salão dos Cavaleiros ricamente decorado, construído por volta de
1600. É um dos salões mais bem preservados da época. Muito famoso
também é o teto amplo do salão, decorado com afrescos coloridos que
retratam cenas de caça. Igualmente impressionante é a representação de
figuras de animais nas paredes, sendo especialmente popular o elefante.

JARDIM DOS PRAZERES COM GALERIA DE ANÕES

barroco está a Fonte de Hércules, em cuja parte central um dragão
lança pela boca um jorro de água de vários metros de altura.

Quando, no início do século XVIII, o Conde Carl Ludwig von
Hohenlohe (1674 – 1756) estabeleceu na residência, onde manteve
sua administração por quase 50 anos, o castelo e o parque adquiriram praticamente a forma que conservam ainda hoje praticamente
conservam. Foi construído o dos prazeres do castelo, complementado
mais tarde de forma harmônica pela Orangerie, que delimita o espaço
do jardim como os bastidores de um teatro. No meio do complexo

Uma característica marcante do parque são as cerca de 75 figuras barrocas que povoam o jardim. São famosos principalmente
os “Anões de Weikersheim”: o Conde Carl Ludwig eternizou na galeria
dos anões elementos da sua corte. Aos seres grotescos que adornam
o jardim juntam-se, na plateia, figuras de deuses da Antiguidade,
como Apolo e Diana, e planetas como Mercúrio, Saturno, Vênus ou
Marte, além de representações das estações do ano e dos elementos.

 rganização dos canteiros de acordo com os planos originais:
O
a plantação muda ao longo das estações do ano

Adultos
Tarifas reduzidas
Famílias
Grupos (20 pessoas)
Grupos com até
20 pessoas
Tarifa adicional de
língua estrangeira

€ 6,50
€ 3,30
€ 16,30
€ 5,80 (por pessoa)

€ 6,50
€ 3,30
€ 16,30
€ 5,80 (por pessoa)

€ 116,00 (total)

€ 116,00 (total)

€ 40,00 (adicional)

€ 40,00 (adicional)

As visitas fora dos horários de abertura têm um custo
adicional de € 100,00
JARDIM DO CASTELO (inclui a exposição permanente “Wasserkunst & Götterreigen”)

Adultos
Tarifas reduzidas
Famílias
Grupos (20 pessoas)

€
€
€
€

3,50
1,80
8,80
3,10 (por pessoa)

€
€
€
€

2,50
1,30
6,30
2,20 (por pessoa)

Informações sobre acessibilidade, descontos, visitas guiadas especiais e outras informações
importantes para sua visita podem ser consultadas em nossa página na internet.

 o centro: Cenário grandioso do jardim: no inverno, a
N
Orangerie aquecia e protegia plantas valiosas.Hoje,
ela é espaço para festas
 direita: Um jardim repleto de surpresas: as figuras
À
dos Anões de Weikersheim são famosas – e raras

CONTATO E INFORMAÇÕES
CASTELO E JARDIM DO CASTELO DE
WEIKERSHEIM

Marktplatz 11
97990 Weikersheim
Versão: 09 / 2020; sujeito a alterações !
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Telefone +49(0)79 34. 9 92 95 - 0
Telefax +49(0)79 34. 9 92 95 - 12
info @ schloss-weikersheim.de
www.schloss-weikersheim.de /en

