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BRNO –ADVENT  V MORAVSKEJ  METROPOLE 
ZÁMOK  SLAVKOV   S  NAPOLEONOM 

     
 

TERMÍN: 30.11.2019 

CENA: 23,- € 
v cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., z  P. Bystrice o cca 6,30 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode do 

vyzdobeného Slavkova nás privíta atmosféra roku 1805, pripomínajúca slávne víťazstvo Napoleona. Nebude 

chýbať jarmok a bohatý sprievodný program. Sprievodcovia vám predstavia severné krídlo a historické saló-

ny zámku voňajúce ihličím, zútulnené adventnou výzdobou, oboznámia s históriou Vianoc tak, ako prebieha-

la v rôznych časových obdobiach, porozprávajú o vianočných zvykoch. Pripomenú rok 1805, kedy tu noco-

val rakúsky cisár František I. a ruský cár Alexander I. a schyľovalo sa k významnej bitke. Akú majú stratégiu 

a ako sa pripravuje ich nepriateľ, francúzsky cisár Napoleon I.? Ako to všetko dopadlo a omnoho viac sa 

dozviete pri prehliadke zámku. Táto jedinečná spomienková akcia má dlhoročnú tradíciu, počas dňa pre-

biehajú ukážky vojenského výcviku, jazdecké ukážky v zámockom parku, divadlo a šermiarske ukážky na 

námestí. Každú celú hodinu vás výstrel z dela upozorní na ďalší program. Originálne jarmočné stánky sú 

v meste a v areáli zámku, ponúkajú tradičné ručné výrobky, ale aj chutné špeciality. 

 

Presun do neďalekej metropoly Moravy –  Brna, prehliadka katedrály sv. Petra a Pavla, významnej architek-

tonickej 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, koláče, teplú aj 

studenú zabíjačku, slivkové špízy v slanine a ďalšie dobroty. V stánkoch ponúkajú darčeky, remeselné vý-

robky, 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. 
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