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ARMSCHLAG -  MAKOVÉ  SLÁVNOSTI 
/MOHNKIRTAG – MAKOVÉ  HODY/ 

     
Región Waldviertel je nádherná krajina so širokými pásmi lesov, malebnými riečnymi údoliami, so stredovekými 

hradmi, bohatými kláštormi a romantickými zámkami. V makovej dedinke Armschlag sa konajú tradičné kulinárske 

slávnosti – Mohnkirtag 

 

TERMÍN: 15.9.2018 
CENA: 35 € 

V cene je zahrnutá doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

Cena je kalkulovaná zo Žiliny, pre kolektív pri odchode z iného miesta cenu upravíme podľa km 

 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5.30 hod., možnosť nástupu po Bratislavu. Cesta vedie cez územie Rakúska krajinou lužných lesov 

a údolím Dunaja, ktorého brehy lemujú čarovné historické mestečká, ovocné sady, vinice, kláštory a malebné zrúcani-

ny hradov. Prvou zastávkou nášho výletu bude krásny, majestátny hrad Kreuzenstein, ako vystrihnutý z rozprávkovej 

knižky, postavený v idylickom prostredí na zalesnenom kopci 266 m.n.m. V stredoveku plnil obrannú funkciu na 

križovatke Dunaja a Viedenského lesa. Po zruinovaní švédskymi vojskami ostali z hradu len dve kamenné torzá a do 

terajšej krásy bol obnovený v 20. st. Dnes je múzeom – nájdete tu kuchyňu, kaplnku, knižnicu, obytné miestnosti 

a rozsiahlu zbrojnicu. 

  

Ďalšou zastávkou je malebný Grafenegg – zámocký klenot, ležiaci uprostred nádherného anglického parku s mnohými 

sochami. Jeho pôvod siaha až do 13.st., prešiel však mnohými prestavbami do súčastnej podoby v štýle windsorskej 

gotiky. Po príchode spoločná prehliadka reprezentačných miestností zámku, kaplnky i nádvoria. Zámok vás očarí úžas-

nou drevorezbárskou výzdobou. Dekadentné salóny s dobovým nábytkom, bizarné kamenné fasády, kazetové stropy 

s figurálnym zdobením, erby šľachtických, aj slovenských rodov, lebo toto panstvo patrilo roky rodine Turzovcov.  

 

Pokračovanie do dedinky Armschlag, preslávenej veselou makovou slávnosťou. Leží priamo uprostred makových polí, 

vysievaných vo farbách rakúskej vlajky. V tradičných jarmočných stánkoch možno ochutnať čerstvo zozbieraný mak 

z oblasti Waldviertel a taktiež tu nájdete lahôdky ako sú obľúbené makové rezance, makové koláče, makové knedle, 

makové torty, ale taktiež nápadité výrobky  ako makové pesto, maková horčica, likéry... Pripravené sú rôzne sprievod-

né programy a tance na ľudovú nôtu, prezentujú sa staré remeslá /pletenie košov, výroba mydla/, najdlhší makový 

obraz sveta od Karla Mosera...  Makovice nájdete na plotoch, fasádach domov, miestni obyvatelia sú oblečení v typic-

kých krojoch s makovým motívom.  

 

Odchod do Žiliny o cca 17.00 hod. 
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