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BURGENLAND – SLÁVNOSTI HUSÍ A VÍNA,
FESTIVAL GAŠTANOV

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny našich susedov“
Burgenland – slnečná tvár Rakúska, preslávená množstvom hradov, zámkov, gastronómiou a kvalitným vínom.
TERMÍN: 11.10.2020

CENA: 35 €
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky
PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Bratislavu. Dnešný deň strávime v Burgenlande, najmladšej a najvýchodnejšej spolkovej krajine Rakúska s úžasným kultúrnym a prírodným bohatstvom, s 300 slnečnými dňami v roku. Národný park Neziderské jazero je pamiatkou Unesco.
Najskôr sa zastavíme v mohutnej hradnej pevnosti rodu Esterházy, na zámku Forchtenstein s bohatou zbierkou zbraní,
nábytku a klenotnicou rodu. Tá sa ako jediná baroková klenotnica v Európe zachovala na pôvodnom mieste a je v nej
nazhromaždené neuveriteľné množstvo krásnych šperkov, umeleckých zbierok, ale aj exotických kuriozít. Nechajte sa
aj vy očariť skvostami, ktoré reprezentujú barokový štýl ako aj špecifický vkus rodu Esterházy a nakuknite s nami do
sveta uhorských magnátov! Po prehliadke nás už na hradnom nádvorí privítajú hudbou podfarbené gaštanové slávnosti, ktoré sú v polovici októbra každoročným jesenným spestrením pre návštevníkov. Gaštanovníky sa tu vďaka príjemnej, takmer stredoeurópskej klíme pestujú s veľkým úspechom už po stáročia a stali sa atrakciou aj pre turistov.
Najstarší gaštanovník má 350 rokov a priemer kmeňu úctyhodných 10m. Ku kulinárskym pochúťkam slávností patrí
300 m dlhá gaštanová šrúdľa, ale aj rôzne dobroty z týchto symbolov jesene, ktoré vraj pôsobia protistresovo a majú
priaznivý účinok na kĺby, či kosti. Individuálne voľno na slávnostiach, kde okrem gaštanov nájdete aj pečené klobásky, či pohár dobrého vína.
V Burgenlande sa každú jeseň koná kulinársky festival "Hus Burgenlandu". Práve hus je s identitou Burgenlandu
pevne prepojená z hľadiska histórie, kultúry a najmä gastronómie. Tešiť sa môžete na kreatívne, zážitkové podujatie v
malebnom historickom vinárskom mestečku Rust. Rozprestiera sa na brehu stepného Neziderského jazera a už niekoľkokrát bolo zvolené za najkrajšia mesto Burgenlandu, je známe kuriozitou – takmer na každom komíne je bocianie
hniezdo, preto je nazývaný mestom bocianov. Okrem gastronomických zážitkov vás čakajú aj stánky so starými tradičnými ľudovými remeslami, lokálnymi produktami, veselá hudba a výborná atmosféra. Môžete ochutnať husacie
špeciality, regionálne pokrmy, aj miestne vínko.
O cca 17,30 hod. odchod na Slovensko
Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

