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ADVENT  
TRI  LABUTIE  ROZPRÁVKOVÉ  BAVORSKÉ  ZÁMKY 

     
Ľudovít II. Bavorský vstúpil do dejín predovšetkým ako veľký mecenáš umenia. Bol považovaný za duševne chorého 

a jeho smrť je dodnes opradená tajomstvom.... Postaral sa však o výstavbu najkrajších zámkov v Nemecku. 

TERMÍN: 6.-8.12.2019 
CENA: 225 € 

          V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK  
Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

PROGRAM: 

6.12. - 1.deň: odchod zo Žiliny o 01,00 hod., možnosť nástupu po Bratislavu. Tranzit cez Rakúsko s pravidelnými bez-

pečnostnými a hygienickými prestávkami do čarokrásnej oblasti Soľných jazier, kraja nádherných ľadovcových jazier, 

idylických hôr a horských masívov. Ráno príchod k jazeru Wolfgangsee, návšteva adventných trhov v malebnom  

mestečku St. Gilgen. Pokračovanie k jazeru Chiemsee, ktoré je vďaka svojej veľkosti nazývané „Bavorské more“, 

plavba na ostrov Herreninsel, prehliadka honosného zámku Herrenschiemsee, ktorý nechal postaviť Ľudovít II., mal 

byť vernou kópiou francúzskeho Versailles, vo svojej neskutočnej nádhere a prepychu ho dokonca prekonáva. Prepla-

víme sa aj na ostrovček Fraueninsel s jedným z najromantickejších adventných trhov v Nemecku. Koná sa na nádvorí 

ženského benediktínskeho kláštora, starého1200 rokov. Neopakovateľnú atmosféru dotvárajú adventné stránky priamo 

na rybárskych loďkách pri brehoch ostrova. Odchod na ubytovanie. 

 

7.12. – 2.deň: raňajky, prehliadka novogotického zámku Hohenschwangau, kde Ľudovít II. prežil svoje detstvo a časť 

mladosti, rozprávkového zámku Ľudovíta II. - Neuschwanstein, týčiaceho sa na skalnom útese Bavorských Álp, ktorý 

je najkrajším a najnavštevovanejším zámkom v Nemecku. Bol postavený ako pocta legendárnym germánskym rytie-

rom, spája sny a bohatstvo Ľudovíta s umeleckou fantáziou skladateľa Richarda Wagnera. Inšpirovaný hradom Wart-

burg si nechal Ľudovít postaviť zámok, v ktorom si chcel vytvoriť svoj vlastný svet. Zo zámku sa otvára prekrásny 

výhľad na Alpské jazero a do rokliny Pöllatschlucht. Za najobľúbenejší zámok Ľudovíta sa považuje prepychový Lin-

derhof. Po prehliadke odchod na hotel, cestou zastávka v malebnom mestečku Oberammergau v údolí rieky Ammer, 

ktoré je preslávené maľovanými domami s freskami rôznych motívov – náboženských aj rozprávkových s úžasnou ad-

ventnou výzdobou.  

 

8.12. – 3. deň: raňajky, zastávka v  Ettale s benediktínskym kláštorom, svetoznámym barokovým kostolom a výrobou 

jedinečného likéru. Pokračovanie do atraktívneho zimného strediska Garmisch-Partenkirchen, ležiaceho pod najvyšším 

nemeckým vrcholom Zugspitze. Navštívime stánky s bohatým výberom vianočných ozdôb, darčekov, ale aj s vôňou 

chutných špecialít – pražené mandle, gaštany, klobásky, med, punč a varené vínko. Vianočná hudba a sviatočná vý-

zdoba dodávajú tú pravú adventnú atmosféru. Odchod do Salzburgu, mesta Unesco, nazývaného Rímom severu. Prej-

deme sa úžasne vyzdobeným historickým centrom, ktoré sa radí medzi 10 TOP adventných miest na svete. S hrn-

čekom punča sa prejdeme malebnými uličkami, po ktorých kedysi kráčal aj najslávnejší rodák – Volfgang Amadeus 

Mozart a nezabudneme ani na slávne „Mozartove gule“. Osobné voľno na adventných trhoch – Domplatz a Residenz-

platz, na námestí Mirabellplatz - bohatý hudobný a zábavný program, nádherne vyzdobené stánky s tradičnými po-

chúťkami – jablká v cukrovej poleve na špajdli, údené špeciality, varené víno, punč, perníky a domáce cukrovinky, ale 

aj suveníry – ručne vyrezávané betlehemy, kožušiny, adventné vence, umelecká keramika. Odchod na Slovensko. 

Predpokladaný príchod v neskorých nočných hodinách. 
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