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BURGENLAND  
– ADVENT  U  ESTERHÁZYOVCOV 

    
V čase adventu ponúka Burgenlad idylické vianočné trhy s bohatým programom a romantickou atmosférou. 

Čakajú vás sviatočne vyzdobené mestá a mestečká, vôňa škorice, rôznych dobrôt, jedličiek, stánky so širokým 
sortimentom, hudobné vystúpenia, či pestré programy s tradičnými vianočnými zvykmi 

 

TERMÍN: 1.12.2018 

CENA:  30 € 
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupy 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,00 hod., po príchode do Burgenlandu zastávka v niektorom z mestečiek pri Nezider-

skom jazere, pokračovanie prehliadkou hlavného mesta Burgenlandu – malebného Eisenstadtu, ktoré si 

knieža Esterházy vybral za miesto svojho sídla. Na každom kroku objavíte stopy príslušníkov kniežacieho 

dvora a hudobné dedičstvo po velikánovi klasickej hudby Josephovi Haydnovi. Zámok patri k najkrajším 

barokovým zámkom v Rakúsku, prezentuje kedysi honosný život kniežacieho dvora a súčasne je centrom 

bohatého kultúrneho diania v Burgenlande. Prehliadka exteriérov zámku, zámocký park, pôsobivý pútnický 

kostol Bergkirche, mohutný Dóm sv. Martina, Glorietta, historické centrum... 

 

Pokračovanie k impozantnému hradu Forchtenstein, prehliadka - kaplnka, historická hradná kuchyňa,zbier-

ka historických zbraní a uniforiem. Hrad bol po stáročia pokladnicou s bezpečne uloženými významnými 

zbierkami rodu Esterházy a vlastní jednu z najväčších súkromných zbierok zbraní v Európe. Výstava 

„slávne momenty vojenskej histórie Esterházy“ prezentuje udalosti 17.-19. st. Jedinečná je aj zbierka 

barokového strieborného nábytku. Klenotnica je jedinou barokovou zbierkou umenia a cenností na svete 

zachovaná na svojom pôvodnom mieste. Knieža Pavol I. Esterházy zbieral vzácne hodiny a automaty. 

Hodnotné filigránske predmety pochádzajú zo 17. st. Esterházyovská galéria predkov predstavuje najväčšiu 

barokovú rodinnú galériu v Strednej Európe. Ako kuriozita sa javí svetovo jedinečný zachovaný obraz po-

stavy Vlada Tepeša, nazývaného „Gróf Drakula“, ktorý rovnako ako Attila, kráľ Hunov, patrí k predkom 

rodiny. Práve tento víkend sa tu koná štýlový adventný trh v slávnostne vyzdobených klenbách, ktorý patrí 

k najkrajším a najobľúbenejším v Rakúsku. Okrem tradičných pochúťok a vianočného tovaru nebudú chý-

bať hudobné vystúpenia a rôzne programy.  

 

Odchod na Slovensko, príchod do Žiliny v neskorších večerných hodinách 
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