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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY 
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SALZBURG,  „TICHÁ  NOC „ A  ROMANTICKÝ 
ADVENT  V  SOĽNOHRADSKU 

      
Rozprávkový Salzburg, prekrásna alpská príroda, najznámejšia vianočná koleda – takýto víkend už naozaj stojí za to ! 

TERMÍN: 15.-16.12.2018 
Pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 125 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 
Možnosť nástupu po Bratislavu 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 4,00 hod., tranzit s pravidelnými hygienickými a bezpečnostnými prestávkami. Ráno prí-

chod do historického Salzburgu /pamiatka Unesco/, nazývaného Rímom severu, ktorý sa v predvianočnom čase mení 

na rozprávkové mesto a radí sa medzi 10 TOP adventných miest na svete. Stovežaté mesto nad riekou Salzach je plné 

kostolov, kláštorov a palácov. Prehliadka historického centra a s hrnčekom punča sa prejdeme malebnými uličkami, 

po ktorých kedysi kráčal aj najslávnejší rodák – Volfgang Amadeus Mozart. S jeho pamiatkou sa stretneme na kaž-

dom kroku a nezabudneme ani na slávne „Mozartove gule“. Osobné voľno na adventných trhoch – Domplatz a 

Residenzplatz, na námestí Mirabellplatz - bohatý hudobný a zábavný program, nádherne vyzdobené stánky s tradič-

nými pochúťkami – jablká v cukrovej poleve na špajdli, údené špeciality, varené víno, punč, perníky a domáce cukro-

vinky, ale aj suveníry – ručne vyrezávané betlehemy, kožušiny, adventné vence, umelecká keramika. Na nádvorí pev-

nosti Hohensalzburg  - v romantických kulisách stredovekej pevnosti nájdete stánky s originálnymi darčekmi, vianoč-

nými kulinárskymi špecialitami a čaká vás rozmanitý kultúrny program.  

Ďalší krásny zážitok je návšteva Oberndorfu – Stille Nacht Kapelle, kde vznikla najznámejšia vianočná koleda /údajne 

kvôli tomu, že myši prehrýzli mechy organu/, spievaná na všetkých kontinentoch – Tichá noc, medzičasom preložená 

do 300 jazykov. Odchod na ubytovanie. 

                                 

2.deň: raňajky, návšteva adventných trhov v malebnej alpskej prírode pri jazere Wolfgangsee v romantických  mesteč-

kách St. Wolfgang, St. Gilgen. Medzi mestečkami plávajú lode, stretávajú sa v strede jazera pri obrovskom, 10 m 

vysokom sklenenom lampáši, kde plávajú vysvietené hviezdy. Môžete sa povoziť na konskom záprahu, vyviezť zu-

bačkou Schafbergbahn na vyhliadkovú plošinu, previezť loďkou po jazere ..., poprechádzať sa pomedzi vianočnými 

stánkami a ochutnať punč, varené víno a rôzne špeciality. Zastávka v cisárskom mestečku Bad Ischl, letnom sídle 

Habsburgovcov. Podvečer odchod na Slovensko.  

    

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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