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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY 

ponúkame V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

MIKULÁŠ  NA  ORAVSKOM  HRADE ,  
ZAKOPANÉ -  ČARO ADVENTU 

     
 

TERMÍN: 8.12.2019 
pre kolektív podľa požiadavky /bez Mikuláša/ 

                CENA: 17,50 €  
        V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

           Možný príplatok: cestovné poistenie, individuálne vstupenky                                                                                                               

            

                  PROGRAM: 
              Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu smer Martin – Orava. Po príchode do Poľska návšteva rázovitého mes- 

                 tečka  Zakopané, ktoré je najväčším  turistickým centrom našich severných susedov. Pri prechádzke vás očarí goralská 

                 kultúra, lebo mesto je vlastne jeden veľký živý skanzen. Furmani v goralských krojoch vám ponúknu prehliadku  z vo- 

                 za ťahaného koníkom, na promenáde  Krupówky nájdete typické kaviarničky s vyše 100 ročnou tradíciou s originálny- 

                 mi poľskými špecialitami, obchodíky s tradičnou  ponukou výrobkov z kože, vlny či dreva, butiky svetoznámych  zna- 

                 čiek. Nefalšovanú  atmosféru  goralských Vianoc znásobuje čerstvo napadaný sneh, bohatá výzdoba, stánky voňajúce  

                 punčom, pečeným kolenom, klobáskami či miestnou špecialitou – oštiepkami na rôzne spôsoby. Možnosť výjazdu  la- 

                 novkou na kopec Gubalowka, odkiaľ je nádherný výhľad na Vysoké Tatry. 

                  

                 Pokračovanie na Oravu, prehliadka najvýznamnejšej  pamiatky v regióne a najnavštevovanejšieho  slovenské  hradu – 

                 Oravského hradu. Počas prehliadky uvidíte takmer celý hrad. Obranný systém, prírodovednú a etnografickú expozíciu,  

                 Citadelu, archeologickú expozíciu. Potom sa už môžete tešiť na príchod Mikuláša, anjelov a čertov, ukážky pečenia vo- 

                 ňavých vianočných oblátok, zdobenie medovníkov, remeselný jarmok, sladkú medovinu, tradičné ľudové koledy. Celý  

                 program spestrí rozprávka v podaní divadelnej skupiny Oravského  múzea. Súčasťou podujatia sú Mikulášske  trhy, na  

                 ktorých vám remeselníci ponúknu svoje výrobky – med, medovinu, medovníkové výrobky, oblátky, dekoračné predme- 

                 ty, vianočné ikebany, rezané sviečky, šúpolie, tkané koberce, korbáčiky a ďalšie produkty. 

                  

                 Odchod o cca 18,00 hod. 

 

                   

 

                       Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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