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ADVENTNÁ  VIEDEŇ,  
ČOKOLÁDOVŇA  KITTSEE 

      
TERMÍN: 24.11.2018 

/ pre kolektív podľa požiadavky / 

CENA: 24 € 

V cene je doprava autobusom, sprievodca CK, nákup a ochutnávka v čokoládovni 

Možný príplatok: cestovné poistenie 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť  nástupu  po  Bratislavu /odchod z Čadce za príplatok 4 €/. Príchod  

do Kitsee – zastávka v čokoládovni  Hauswirth. Výrobky môžete v podnikovej predajni – v „Csoko-csárde“ 

- najprv ochutnať, a potom si zakúpiť to, čo vám najviac chutilo – rôzne druhy cukroviniek za veľmi vý-

hodné ceny. Rodinná firma Hauswirth je svojimi výrobkami známa v celej Európe, ale aj v Amerike a v  

Austrálii. Pripravený je široký sortiment mikulášskych a vianočných čokoládových dobrôt.   

Pokračovanie do sviatočne  vyzdobenej  Viedne, prehliadka  historického  centra, osobné voľno na vianoč-

ných trhoch: 

Rathausplatz – vianočné dekorácie a farebne zdobené stromy, ktoré žiaria množstvom svetielok očaria všet- 

kých návštevníkov. Zaľúbení sa stretávajú pod srdiečkovým stromom, rodiny počúvajú rozprávkový strom, 

na pošte nebies sa kopia vianočné pozdravy. Nájdete tu široký výber vianočných  dekorácií, drevených hra- 

čiek, perníkové dobroty, pečené gaštany, kandizované ovocie, punč. V budove Radnice si deti môžu vytvo- 

riť vlastné darčeky z hliny, papiera či skla, upiecť koláčiky a vanilkové rožky. 

Maria -Theresien -Platz – vianočná  dedinka neďaleko radnice láka s vyše 60 stánkami na tradičné remesel-

nícke výrobky a originálne darčeky, vôňa vianočného pečiva a horúceho punču navodí tu správnu predvia-

nočnú atmosféru. 

Spittelberg – znalci radi navštevujú trh na Spittelbergu, pôvabne umiestnený do biedermeirovských uličiek 

so špecifickou atmosférou a vzácnymi remeselno-umeleckými výrobkami. 

Pravú  vianočnú  atmosféru ponúka aj trh na Mahlerstrasse  pri Opere, Am Hof  pri Graben, na  Mariahilfer 

Strasse a ďalšie. Tento rok sa bude konať trh aj na Námestí sv. Štefana. Kvalitné výrobky z celého Rakúska 

ponúkne takmer 30 stánkov. 

 

O cca 18.00 hod. odchod na Slovensko 

 

Pre kolektív nad 40 osôb ďalšie 2 osoby zdarma 
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