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SPITZ -  MARHUĽOVÉ  SLÁVNOSTI 
/MARILLENKIRTAG - MARHUĽOVÉ ŠIALENSTVO/ 

    
Wachau je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, medzinárodne renomovaná vinárska oblasť a jedno z 

najkrajších riečnych údolí. Jedinečný súhrn prírodných krás a historických pamiatok, vyhľadávaný cieľ labužníkov 

a znalcov z celého sveta. Preslávil sa aj svojimi bohatými sadmi, hlavne marille, ako sa marhule v rakúskom nárečí 

nazývajú, sa pestujú s láskou. Na vrchole sezóny zberu v polovici júla je v mestečku Spitz oslava Marille. 

TERMÍN: 22.7.2018 
CENA: 35 €  

V cene je zahrnutá doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK, poistenie insolventnosti CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5.00 hod., možnosť nástupu po trase – smer Bratislava. Cesta vedie cez územie Rakúska krajinou 

lužných lesov a údolím Dunaja, oblasťou Nibelungengau a Wachau, ktorého brehy lemujú čarovné historické mesteč-

ká, ovocné sady, vinice, kláštory a malebné zrúcaniny hradov.  

Na vysokom brale nad veľtokom Dunaja vyrástla pred viac ako tisícročím mohutná pevnosť – Melk. Ovládala široké 

okolie a dunajskú vodnú cestu. Sídlili tu starí Bavori, Slovania i Maďari a napokon sa stala prvým sídlom rakúskych 

Babenbergovcov. Tí na svoje sídlo povolali benediktínskych mníchov a v tunajšom chráme sú aj viacerí pochovaní. 

Ked sa Babenbergovci presunuli k Viedni, prenechali stavbu mníchom. Dnes už málo vidno zo stredovekej fortifiká-

cie využívanej aj na obranu proti Turkom. V 18. st. bol prebudovaný do barokovej podoby a nad Dunajom sa teraz týči 

najkrajšia kláštorná stavba rakúskeho baroka. Melk je dodnes živý kláštor so sieňami, ktoré pamätajú  Máriu Teréziu a 

ďalších habsburských panovníkov, s unikátnymi umeleckými pokladmi a nádherným výhľadom do Dunajského údolia. 

Cez nádhernú knižnicu zídete do barokového chrámu, ktorý vyráža dych svojou dokonalosťou, harmóniou a decentnou 

farebnosťou, ešte vás čaká oranžéria premenená na reštauráciu a veľká kláštorná záhrada s altánom s freskami  Johanna 

Bergla. 

 

Pokračovanie do mestečka Spitz, ktoré je vyhlásené svojimi marhuľovými slávnosťami. Kirtag má už vyše 50-ročnú 

históriu a priťahuje stovky návštevníkov tešiacich sa na čerstvo pozbierané marhule, ako aj domáce produkty. Počas 

týchto slávností prebieha bohatý kultúrny program, vystúpenia hudobných a tanečných skupín, ale hlavne všade rozvo-

niavajú výrobky z marhúľ, či už knedle, koláče, likéry, pálenky, šťavy, ručne vyrábané čokolády, bowle, lekvár, štrúd-

le – sladučké a kyselkavé môžete ochutnať na mieste, či vziať so sebou. Veľká nedeľná prehliadka pod vedením kráľa 

Marillusa a princeznej Aprikosie je predstavením nespočetných tradičných kostýmov za sprievodu ľudovej hudby. 

Autentickú  folklórnu hudbu je počuť počas týchto slávností na každom kroku... 

 

Pokračujeme idylickou krajinou posiatou vinicami do stredovekého Durnsteinu, označovaného ako Wachauská perla. 

Za hradbami jeho mohutného hradu bol pred viac ako 800 rokmi zadržiavaný ako rukojemník anglický kráľ Richard 

Levie srdce. Najvýznamnejšou architektonickou pamiatkou novoveku je budova bývalého kláštora, postavená v baro-

kovom štýle, ktorého modrobiela kostolná veža vás upúta už z diaľky. 

Odchod na Slovensko o cca 18.00 hod. 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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