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VALAŠSKÝ   MIKULÁŠSKY  JARMEK, 
BRNO –ADVENT  V MORAVSKEJ  METROPOLE 

     
ADVENT S TRADÍCIAMI  

TERMÍN: 7.12.2019 

CENA: 24,- € 
v cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 7,00 hod., možnosť nástupu po Dubnicu nad Váhom. Príchod do rázovitého mestečka Valašské Klo-

bouky, kde sa koná tradičný Mikulášsky jarmek s bohatým programom.  Začína príchodom Mikulášskej družiny, spieva-

ním pod vianočným stromčekom a sprievodom čertov. Potom už môžete ochutnávať tradičné dobroty – kyselicu, frgále, 

vdolky, valašskú zabíjačku, ale aj varené vínko a slivovicu. O dobrú náladu sa postará dychová a cimbalová muzika, hu-

dobné a tanečné ľudové súbory, fujary, ozembuchy, zábavné súťaže, výstavy. Pozriete si ukážky ľudových remesiel s 

možnosťou nákupu – slamené ozdoby, paličkované krajky, výrobky z ovčej vlny, modrotlače či kukurice, súťaž o naj-

krajšiu pani alebo pána z kysnutého cesta. Sami si môžete vyskúšať pečenie oplátok, zdobenie perníkov, alebo skok do 

sena.... Ožijú starodávne tradície, adventné zvyky a obyčaje. 

 

Presun do metropoly Moravy –  Brna, prehliadka katedrály sv. Petra a Pavla, významnej architektonickej a umeleckej 

pamiatky, klenotnice a krypty. Ojedinelým zážitkom v centre je Labyrint pod Zelným trhom s unikátnymi a tajomnými 

zákutiami stredovekých chodieb a pivníc. Brno je známe svojimi kúzelnými adventnými trhmi, ktoré ponúkajú pohodu 

na každom kroku. Konajú sa na námestí Svobody – tu je aj vianočný strom a betlehem. Na Zelném trhu bude postavená 

vianočná dedinka a na Moravskom námestí klzisko. Pre deti sú pripravené každoročné atrakcie – jazda na poníkoch, 

kolotoče, vianočná pošta, orloj bude vydávať vianočné guličky, zimné kino, kde sa po zotmení premietajú rozprávky. 

Dospelí ocenia pestrú ponuku občerstvenia – grog, punč, trdelníky, bramboráky, moravské frgále, pečené gaštany, ko-

láče, teplú aj studenú zabíjačku, slivkové špízy v slanine a ďalšie dobroty. Nezabudnite na degustáciu medovín. Vče-

lárstvo a med sú totiž pre Moravu typické. Vyskúšať si budete môcť pletenie adventných vencov a nebude chýbať ani 

kútik so živými ovečkami. 

V stánkoch ponúkajú darčeky, remeselné výrobky, rôzne vianočné ozdoby a množstvo ďalších rôznych tovarov. 

V programe sú koncerty, moderované súťaže a sprievodné akcie. 

 

O cca 18,00 hod. odchod na Slovensko. 

 
 . 

 

 

 

 

mailto:cktrip@zoznam.sk
http://www.cktrip.eu/

