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 ZÁHREB  -  NAJLEPŠÍ  ADVENT  V  
EURÓPE  A  ŠTAJERSKO  - GRAZ 

   
Záhreb – fascinujúce mesto, výherca titulu „Najlepší adventný trh v Európe“ ! Ponúka rozprávkové vianočné 

trhy s bohatým programom a úžasnou atmosférou, stánky so širokým sortimentom, kultúrny program... 
 

TERMÍN: 1.-2.12.2018  

Pre kolektív podľa požiadavky 

CENA:  129 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupy 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 5,00 hod., možnosť nástupu po Bratislavu. Po príchode do kúzelného Záhrebu ubytovanie, 

prechádzka centrom – romantické uličky, nám. Tomislava, hlavné námestie, park Zrinjevac, Rooseveltove nám., Staré 

mesto s krásnou bielou katedrálou, kostolíky, národné divadlo.. Navštíviť môžete Múzeum rozchodov, chrám sv. Mar- 

ka, zažiť jedinečnú vyhliadku z mrakodrapu pri nám. Jelačiča. 

 

Záhreb sa stal vyhľadávaným mestom na adventné výlety, svojou výzdobou konkuruje Viedni a bol už druhýkrát vy-

hlásený ako „Najlepší adventný trh v Európe“. Advent sa koná na niekoľkých námestiach, vo viacerých uliciach a par-

koch. Očaria vás žiarivé svetlá, tešiť sa môžete na festival ľadových sôch, bohaté kultúrne, hudobné a tanečné progra-

my. V stánkoch nájdete tradičné chorvátske remeselné výrobky, vianočné darčeky, ozdoby a dekorácie, perníčky, su-

veníry. Ochutnať môžete klobásy, štrúdľu, smažené jablká, varené vínko a rôzne miestne špeciality. Na nám. Tomisla-

va je klzisko a poteší vás aj krásny živý betlehem. Medzi najnovšie atrakcie patria 3D svetelné inštalácie v tuneli, kde 

sa po vstupe ocitnete v magickej vianočnej rozprávke a moderné akcie v okolí mestskej lanovky.  

Návrat na hotel. 

 

2.deň: raňajky, odchod do Rakúska, návšteva Grazu – mesta Unesco, ktoré vás očarí historickým centrom, originálnou 

výzdobou a neskutočným šarmom. Prehliadka - symbol mesta 28 m vysoká stredoveká hradná veža s hodinami, Fran- 

tiškánsky kostol, radnica, hradný areál s dvojitým schodiskom, zbrojnica, miestna atrakcia – zvonkohra.  

Vyhľadávaný je vianočný trh pred radnicou, ktorý ponúka štajerské umenie a remeslá, rôzne dobroty a darčeky, boha-

tý sprievodný program. Obchody na Stempfergasse umocňujú vianočnú atmosféru zobrazením širokej škály bet-

lehemov vo svojich oknách. Čaká vás unikátny ľadový betlehem vytesaný z takmer 50 ton ľadu s postavami v život-

nej veľkosti, nádherné osvetlenie a dekorácie, adventný kalendár na budove radnice, jazda vláčikom medzi advent-

nými trhmi... 

 

Odchod na Slovensko, príchod v neskorších večerných hodinách 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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