
  

 
 

 

 
 
Delegație de informare în Germania și Austria cu ocazia târgului Monumento Salzburg  
10.- 12.01.2018 
 
Program provizoriu  
 

 Miercuri, 10.01.2018  

 

 

 

 

 

 

De la 20:00 

Sosire pe aeroportul Franz Josef Strauss din München  
Vizitarea unui proiect de referință al RSP GmbH din München: http://www.kulturgut-
restaurierung.de 
St-Georg-Str. 3 | 85649 Kirchstockach 
Transfer autocar către Seebruck & Check-in Chiemsee-Pension-Seebruck 
Römerstr. 25 83358 Seebruck 
Cină comună în Seebruck Get-together delegație  

Restaurant Landgasthof Post Seebruck am Chiemsee 
Ludwig-Thoma-Straße 8, 83358 Seebruck a. Chiemsee 

 Joi, 11.01.2018  
Vizitarea târgului Monumento Salzburg  

09:00 Check-out. Transfer autocar către Messezentrum Salzburg  
Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg 

 

 

 

 

De la 10:00  

Tur ghidat al Târgului Monumento (Hofrat Dr.Gobiet) 
Prezentarea participanților romani expozanților din standul comun al Germaniei la Monumento 
http://www.monumento.german-pavilion.com/content/en/home/home.php 
Prezentarea si cunoașterea proiectului școlii Breslei de Pictori/ Școala profesionala de Construcții 
și a Fundației Kirchenburgen (ambele Instituții sunt expozanți  in zona standurilor BHI, pavilionul 
German) 
Vizitarea instituțiilor de protejare a patrimoniul din diverse tari/zone, precum: Austria, Slovenia, 
Slovacia, Cehia, România, Tiroul de Sud, Trento 
Programul complet al tâgului cu workshop-uri, prezentări: http://www.monumento-
salzburg.at/Rahmenprogramm.html 

De la 17:00 Check-in Star Inn Hotel Salzburg Gablerbräu, by Quality  
https://starinnhotels.com/en/star-inn-hotel-premium-salzburg-gablerbraeu-by-quality 
Richard-Mayr-Gasse 2 5020 Salzburg  

De la 19:00 Cină comună cu participanții pavilionului German la Monumento  

Salzburg  

 Vineri, 12.01.2018 
Vizitarea unui obiect de referință 

09:00 – 09:30 Check-out. Transfer autocar 

 

 

 

10:00 – 12:00 

Kollegienkirche din Salzburg este biserica Universității din Salzburg. Construită în stil baroc, de 
arhitectul Fischer von Erlach și inaugurată în 1707 după 70 de ani de la începerea construcției
biserica este o clădire monument istoric și face parte din ansamblul Centrul istoric al orașului 
Salzburg înscris în Lista patrimoniului mondial al UNESCO. 

Clădirea Kollegienkirche este în prezent cea mai mare biserică din orașul Salzburg, alături de 
catedrală, o capodoperă a arhitectului baroc Fischer von Erlach și o construcție religioasă de 
importanță internațională. Fischer von Erlach a favorizat percepția întregii construcții și a arhitecturii
sale în dauna elementelor decorative cu rol ornamental - precum și realizarea interiorului bisericii 



  

 
 

 

într-o culoare albă uniformă, fără pictură. Această biserică a fost model pentru multe biserici în stil 
baroc târziu din sudul Germaniei.  
Se va face un tur ghidat alături de restauratorii care au refăcut  ștucatura și reaurirea bisericii 

Alternativ Vizitarea Monumento  

12:30 – 14:00  
Prânz comun, transfer autocar către aeroportul Franz Josef Strauss München  

15:00 Vizitarea Weikertsham din Wasserburg am Inn 
La restaurarea castelului au fost utilitate integral materialele originale.  
Se va face un tur ghidat alături de restauratorii care au refăcut  tavanele și ușile. 

în jur de 17:00  Ajungere la aeroport 

 
*Programul poate fi adaptat ulterior în funcție de cerințele individuale ale participanților. 
 
Pe tot parcursul delegației va fi asigurată traducera în și din limba română.  


