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Hrad Clam
Zážitkový hradní svět na dosah
Nejkrásnější místo na zemi – říkají často návštěvníci – zřejmě to bude kombinací mystic-
ké polohy hradu uprostřed lesa a úchvatné atmosféry. Samotné kouzlo hradu však tkví  
ve skutečnosti, že není muzeem v běžném smyslu, nýbrž obydleným a plně zařízeným stře-
dověkým pokladem mezi hrady. 
Od roku 1149, kdy byl založen,  
v něm sídlí již 18. generace hra-
běcí rodiny Clam. Zcela mimo-
řádné přitom je, že prohlídky 
mohutné pevnosti, šlechtických 
obytných prostor a pokojů pro 
hosty, kde spala nejedna světová 
hvězda, provádí sám hradní pán. 
V létě se areál totiž proměňuje 
v tu nejkrásnější open air aré-
nu Evropy a věhlasní hudebníci  
v tomto jedinečném prostředí 
prezentují své umění. © WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH, Erber
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Kdo chce vědět, jak spí šlechtici, ten by se měl 
ubytovat v jednom z pokojů pro hosty nebo v Clam 
Live Lodges – jedná se o nezapomenutelný zážitek. 

TIP 
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Burg Clam
Erlebniswelt Burg hautnah erleben
Der schönste Platz auf Erden – sagen die Gäste oft – das liegt vermutlich an der 
Kombination aus der verwunschenen Lage der Burg mitten im Wald und der charmanten 

Atmosphäre. Den eigentlichen Reiz versprüht 
die Burg Clam aber dadurch, dass sie nicht ein 
Museum im herkömmlichen Sinne ist, sondern 
vielmehr ein bewohntes und voll möbliertes 
mittelalterliches Burgjuwel. 1149 erbaut, wird 
sie seit 18 Generationen von der gräflichen 
Familie Clam bewohnt. Außergewöhnlich ist 
auch, dass der Burgherr hier selbst durch seine 
mächtige Festung, die gräflichen Wohnräume 
und Gästezimmer, wo auch schon so manch 
internationaler Star genächtigt hat, führt. Im 
Sommer verwandelt sich das Gelände nämlich 
zu Europas schönster Freiluftarena und 
hochkarätige Musiker geben hier in einzigartiger 
Kulisse ihre Stücke zum Besten.
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Wer wissen möchte, wie Grafen schlafen, 
der sollte sich in einem der Gästezimmer 

oder in den Clam Live Lodges einquartieren 
– ein unvergessliches Erlebnis. 

TIPP 
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