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ADVENT –  ZÁMOK  SCHLOSS HOF, 
BRATISLAVA  A  ČOKOLÁDA 

    
Advent v rozprávkovom cisárskom zámku, sviatočne vyzdobenej Bratislave, s ochutnávkou čokoládových dobrôt !  

 
TERMÍN: 27.11.2021 

Kolektív – termín podľa požiadavky 

CENA: 28,50 € pri objednávke do 14.11.2021 

CENA: 32,50 € pri objednávke po 14.11.2021 

V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky na zámok Schloss Hof, poistenie 

 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o 5,45 hod., možnosť nástupu po trase – smer Bratislava. Príchod do Kitsee – zastávka v čokoládovni  

Hauswirth. Výrobky môžete v podnikovej predajni – v „Csoko-csárde“ - najprv ochutnať, a potom si zakúpiť to, čo vám 

najviac chutilo – rôzne druhy cukroviniek za veľmi výhodné ceny. Rodinná firma Hauswirth je svojimi výrobkami zná-

ma v celej Európe, ale aj v Amerike a v Austrálii. Pripravený je široký sortiment mikulášskych a vianočných čokoládo-

vých dobrôt.   

 

Prehliadka zámku Schloss Hof, barokového letného sídla princa Eugena Savojského a Márie Terézie, ktorý sa počas ad-

ventu premení na vianočnú dedinku... Pôvab imperiálnej vianočnej atmosféry môžu návštevníci zažiť na Arkádovom 

nádvorí, ktoré zdobí vianočná jedlička a stánky s kulinárskymi špecialitami a remeselnými umeleckými výrobkami. 

Prehliadka zámku v slovenčine poodhalí komnaty a súkromie cisárskej rodiny a neopomenie ani tému slávenia Vianoc 

u Habsburgovcov. Priateľskí štvornohí obyvatelia zámku sa potešia pohladeniu v barokovej stajni a v jasličkách. V 

kováčskej dielni môžete nahliadnuť cez plece majstrovi kováčovi a svoje umenie predvedie aj majster, ktorý sa venuje 

výrobe jasličiek. Uličku maškŕt medzi zámkom a veľkostatkom zaplaví vôňa pražených mandlí, punču a perníkov. 

Sladké a aj iné maškrty sa v chladných dňoch postarajú o príjemne hrejivý pocit. Schloss Hof je známy svojim šarmom 

tradičných vidieckych Vianoc. 

 

Pokračovanie do Bratislavy, kde majú Vianočné trhy dlhoročnú tradíciu a každoročne prilákajú množstvo návštevníkov 

na príjemné trávenie adventných a vianočných chvíľ. Tohtoročné by mali byť krajšie a zaujímavejšie, uskutočnia sa na 

Hlavnom, Františkánskom, Hviezdoslavovom a Primaciálnom námestí, celkovo sa pripravuje takmer 110 stánkov, nie-

ktoré s občerstvením, návštevníci si budú môcť opäť pochutnať na cigánskej, zemiakových plackách, klobásach, chle-

boch s masťou a cibuľou, sladkých či slaných lokšiach, ale aj na mede, medovine, varenom vínku či vianočnom punči, a 

taktiež na rôznych cukrovinkách, ako aj lahodných pekárenských a cukrárenských výrobkoch. Nájdete tu aj vianočný 

tovar, darčeky, remeselné výrobky...  

 

Program na Hlavnom námestí návštevníkom ponúkne koledy, tance a vianočné piesne súborov zo všetkých regiónov 

Slovenska.. 
O cca 19,00 hod. odchod do Žiliny 

 Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava 
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