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ADVENT - ŠOPRON – NAJKRAJŠIE STREDOVEKÉ MESTO
MAĎARSKA, RUST A EISENSTADT

Zájazd z programu CK TRIP „ADVENT U NAŠICH SUSEDOV
TERMÍN: 11.12.2021
Pre kolektív termín podľa požiadavky
CENA: 45 € - pri objednávke do 30.11.2021
CENA: 49 € - pri objednávke po 30.11.2021
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie
Cena je kalkulovaná zo Žiliny, pri odchode z iného miesta cenu upravíme podľa skutočných km.
PROGRAM
Odchod zo Žiliny v ranných hodinách, možnosť nástupu po Bratislavu, tranzit cez Rakúsko. Naša prvá zastávka bude v
hlavnom meste Burgenlandu, malebnom Eisenstadte, ktoré si knieža Esterházy vybral za svoje sídlo. Na každom kroku objavíte stopy príslušníkov kniežacieho dvora a hudobné dedičstvo velikána klasickej hudby Josepha Haydna. Nádvorie a honosné priestory impozantného barokového zámku sú pôsobivou kulisou tunajších vianočných trhov. Viac ako 50 vystavovateľov ponúka produkty od výmyslu sveta – od včelích produktov a čerešňových dobrôt cez hodvábne šatky, esenciálne
oleje, šperky, tradičné vianočné výrobky, darčeky, suveníry, gastronomické špeciality a pochutiny v pôsobivej atmosfére
plnej vôní, farieb a svetiel.
Presun do barokovej perly, malebnej Šoprone, obývanej už pred Rimanmi. Vďaka histórii a množstvu pamiatok patrí medzi najvýznamnejšie maďarské mestá, niekde sa dokonca uvádza, že je po Budapešti druhé najbohatšie mesto Maďarska. Hlavné "šoproňské" pamätihodnosti sú postavené blízko seba vo Vnútornom meste, pôvodnom historickom centre s
radnicou, kostolom, Kozím kostolom a morovým stĺpom. Dominantou je 60 m vysoká Ohňová veža, z ktorej sa kedysi pri
požiari trúbilo na poplach, teraz sú na veži hodiny so zvonkohrou. Súčasťou centra sú aj pozostatky rímskych hradieb, vyúsťujúcich k zrúcaninám rímskeho fóra s dodnes zachovanou svätyňou rímskych bohov. Obyvatelia mesta sa preslávili
svojou pohostinnosťou a vernosťou. Túto vernosť symbolizuje Brána vernosti na južnej strane Ohňovej veže, ktorá pripomína ľudové hlasovanie v roku 1921. Obyvatelia sa v tomto hlasovaní vyjadrili k spolupatričnosti s Maďarskom. Medzi
najkrajšie patrí dom rodiny Stornov z 18. st., pamätné dosky pripomínajú virtuóza Ferenca Liszta, a Istvána Széchenyiho
vedľajší dom rodiny Lacknerov zasa Krystofa Lacknera, ktorý mesto zachránil pred nájazdami Turkov.....
Celé centrum je sviatočne vyzdobené a čaká nás vianočná atmosféra s vôňou borovice, škorice, lahôdkami a špecialitami
vyhlásenej maďarskej kuchyne, vareným vínom a punčom, možnosťou nákupu suvenírov a darčekov, remeselných výrobkov. Ochutnáte Kékfrankos ( Modrú frankovku), ktorým je mesto Šopron vyhlásené. Hovorí sa, že miestni si dávali za víno
platiť od Napoleonových vojakoch jedine najspoľahlivejšími modrými bankovkami – odtiaľ taktiež názov hlavnej vínnej
révy Kékfrankos alebo "Modrá frankovka". Červenému hroznu sa tu veľmi darí a pestuje sa už od nepamäti, tento vinársky
región je jedným z najstarších v krajine. Špecialitu ponúka cukráreň Dömötöri na Széchényiho námestí - úžasné krémeše,
ale hlavne Rigó Jancsiho, čo je vlastne obdoba krémeša, ale v čokoládovom prevedení.
Odchod na Slovensko, cestou sa ešte zastavíme v historickom mestečku Rust na brehu stepného Neziderského jazera, ktoré
vás očarí nielen svojou architektonickou krásou, ale aj nezabudnuteľnou atmosférou a nádhernými vianočnými trhmi. Považuje sa za najkrajšie mesto Burgenlandu, je pamiatkou Unesco.
Príchod do Žiliny v neskorších večerných hodinách.
Pre kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava

