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KÚZLO  TRADIČNÝCH  VALAŠSKÝCH VIANOC, 
ROŽNOV  POD  RADHOŠTEM  A  KARVINÁ 

    
Inšpirujte sa valašskými tradíciami, pripomeňme si kúzlo starých Vianoc a načerpajte energiu 

z krásnej prírody... 
TERMÍN: 11.12.2021 

CENA: 22 € - pri objednávke do 30.11.2021 
CENA: 26 € - pri objednávke po 30.11.2021 

V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možné príplatky: vstupenky, cestovné poistenie 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 7,00 hod., možnosť nástupu v Bytči /len nástup, výstup bude možný v Čadci a potom v Žiline/. Prí-

chod do skanzenu – Valašského múzea v Rožnove pod Radhoštem, kde sa koná tradičný Vianočný jarmark. Predvia-

nočný čas si spestríme výletom do minulosti. Valašské múzeum je druhé najstaršie múzeum v prírode v Európe a Dre-

vené mestečko je jeho najstaršia časť. Uvidíme ako kedysi trávili advent ľudia na moravsko-slovenskom pohraničí.  

V Drevenom mestečku sa vám predstavia ľudové súbory a program doplní divadelné predstavenie pred betlehemom. V 

stánkoch ponúknu svoje výrobky ľudoví umelci a remeselníci. Okrem nákupu darčekov môžete ochutnať rôzne tradič-

né pokrmy, určite nevynechajte valašské frgály... Tešiť sa môžete na koledovanie, obchôdzky Lucií a čertov, kultúrny 

program, hudobné vystúpenia a všetko čo k tradičným vianociam patrí... Individuálne prechádzka k unikátnej Rožňov-

skej rozhľadni, postavenej miestnymi  nadšencami podľa viac ako 100 rokov starého náčrtu Dušana Jurkoviča, je ako z 

perníku. 

 

Presun do Karvinej, kde si najskôr pozrieme krásny empírový zámok Fryštát – jedinečnú pamiatku svojho druhu v ce-

lom regióne. Klasicistická výzdoba vytvára atmosféru antického Grécka a Ríma. V priebehu prehliadky I. okruhu uvi-

díte štýlovo zariadené  miestnosti hlavnej budovy zámku s expozíciou šľachtického bývania 16.-20.st. Okrem iného tu 

nájdete aj jednu z najvýznamnejších  knižníc a súbor  ručne viazaných kobercov francúzskej výroby z 18.st. V rámci 

netradičnej prehliadky s kastelánom je pripravené divadelné predstavenie Muž so železnou maskou na motívy románu 

A. Dumasa, dobrodružný a romantický príbeh o krutom osude kráľovského princa, ktorého vyslobodia mušketieri.  

História zámku je spojená hlavne s jeho zakladateľmi, kniežacím rodom tešínskych Piastovcov a jeho poslednými ma-

jiteľmi, rodom Larisch-Mönnichov, ktorý mal významné postavenie na cisárskom dvore a priazeň cisárovnej Sissi. 

 

V Karvinej sú krásne vianočné trhy, aké by ste v tomto meste s baníckou históriou asi ani nečakali. Nádherne nasviete-

ná je radnica i zámok, vianočný strom, najväčší obdiv vzbudzuje fontána na námestí, betlehem je v sliezskom štýle, ne-

chýba baník, ani horal. Na námestí je množstvo stánkov s občerstvením, rozvoniava varené vínko, pečené gaštany a 

rôzne špeciality, ďalšie stánky ponúkajú darčeky, suveníry a vianočný tovar, prebieha bohatý kultúrny program. Via-

nočnú afmosféru umocňujú koledy, historická tržnica, kde uvidíte liatie olova, prácu kováča na otvorenej vyhni, min-

covňu s ukážkou razenia symbolických mincí „pod polštář“ podľa starých vianočných zvykov, Ježiškova vianočná 

pošta...  

Odchod do Žiliny, predpokladaný príchod o cca 20,30 hod. 

 

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