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VALTICE  -  ČOKOLÁDOVÝ  FESTIVAL 
A  ROZPRÁVKOVÉ  LEDNICE 

Lednicko -Valtický areál – pamiatka Unesco s výnimočnou historickou hodnotou svetového významu 

    

Jedinečná príležitosť pre všetkých milovníkov histórie, čokolády, cukroviniek a vína.. 
TERMÍN: 27.10.2018 

CENA: 21 € 
V cene je doprava autobusom, prehliadka so sprievodcom CK 

Možné príplatky: vstupenky, cestovné poistenie 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Nové Mesto nad Váhom. Po príchode do Valtíc prehliadka prekrás-

neho barokového zámku, ktorý je zrekonštruovaný tak, ako ho v 18. st. zanechal architekt Johann Bernard z Erlachu. 

Dnes sa tu koná mimoriadna udalosť – Čokoládový festival, jedinečná akcia pre všetkých milovníkov čokolády, cuk-

roviniek, ktorí majú chuť sa pobaviť, výborne si pochutnať, prípadne sa priučiť vareniu s čokoládou. Festival sa koná 

v Zimnej jazdiarni, kde v priestoroch naplnených vôňou najkvalitnejšej čokolády uvidíte výstavu čokoládových výrob-

kov spojenú s degustáciou ocenených vín. Vystavené pochúťky si môžete aj zakúpiť. Pripravené sú čokoládové work-

shopy, zábavný program, kvízy, súťaže a darčeky. 

Okrem iných sa zúčastní firma Kameliez, ktorá bude prezentovať Čokovinný nápoj, Modré Chardonnay, Vanilkový 

vínny nápoj, Choco-cherry, francúzske vína, pripravovať budú talianske Bombardino so šľahačkou a brandy, horúcu 

čokoládu... Medovinka ponúkne cukrovinky a čokoládu s medom, pekáreň Vonka zasa makronky, muffiny, dezerty, 

ochutnať môžete ovocie máčané v rôznych čokoládach, alebo v malinovom karameli, čerstvo pečené vafle, pralinky, 

lanýže a čokoládu na všetky možné spôsoby. 

Valtíce sú malebné mestečko, ktoré vonia vínom a očarí vás historickou atmosférou. V prípade záujmu návšteva Val-

tického podzemia - unikátneho labyrintu historických vínnych pivníc. 

Presun do Lednice, kde navštívime rozsiahly areál plný francúzskych záhrad, rybníkov a jazierok. Môžete sa povoziť 

na koči, plaviť po jazierku, z vyhliadkovej veže Minaretu si vychutnať nádherný výhľad do okolia, prejsť sa k Jano-

hradu, obdivovať skleník s mnohými tropickými a subtropickými rastlinami, ale hlavne  rozprávkový prepychový zá-

mok Lednice, ktorý slúžil ako rekreačná rezidencia pre rodinu Lichtensteinovcov. 

Odchod na Slovensko. 
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