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ČOKOLÁDA, ZÁBAVNÝ FAMILY PARK,,
ALEBO EISENSTADT A RUST,
ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI !

Zájazd pre celú rodinu – celodenná zábava v najväčšom zábavnom parku Rakúska pre deti a milovníkov atrakcií,
alebo prehliadka mesta Esterházyovcov – Eisenstadtu a Rustu, mesta bocianov a vína pre milovníkov histórie.
TERMÍN: 1.9.2022
pre kolektív podľa požiadavky
CENA: 39 €
V cene je doprava autobusom, sprievodca CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie
PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Bratislavu. Zastávka v čokoládovni s možnosťou ochutnávky a nákupu,
pokračovanie do oblasti Neziderského jazera, kde vás čaká najväčší zábavný park Rakúska – FAMILY PARK s vyše 40
ročnou tradíciou. Na ploche 140 000 m² v nádhernom prírodnom prostredí tu ponúka pre deti i dospelých fantastickú zábavu
a dobrodružstvo. Je to veľká príležitosť oddýchnuť si, zabaviť sa a získať neopakovateľné zážitky. Viac ako 80 jedinečných
atrakcií je rozdelených do štyroch rôznych tématických svetov: Zážitkový hrad, Rozprávkový les, Dobrodružný ostrov a
Gazdovský dvor. S láskou vybudované cestičky vedú cez idylicky zobrazený park, okolo zverníc a prekrásneho rozprávkového lesa Märchenwald. Celý areál je bezbariérový. Aj kulinárska ponuka splní takmer každé želanie.
Family Park možno bez obáv nazvať „detským rajom“. Je tu toľko lákadiel pre menšie i väčšie deti, že sa to všetko dá len
tak-tak za jeden deň stihnúť: množstvo kolotočov, dráh - krokodília vodná dráha, traktorová dráha, vysutá dračia dráha, vodné kĺzačky, vláčiky s rozprávkovými motívmi, jazda na prasiatkach krochkajúcich ako živé, rozprávková cesta s motívmi
postavičiek z tých najznámejších rozprávok, mini-zoo s ovečkami a kozičkami, ktoré možno kŕmiť, strašidelný domček, lanové dráhy..., a mnoho ďalších.
Blištiace sa poklady nájdete v bani na drahokami v Edelsteinmine. Jedinečná a nezabudnuteľná je jazda traktorom na Traktorbahn, kolotoč Apfelfing. Preskúmajte Olymp na horskej dráhe Götterblitz, podniknite vzrušujúcu jazdu na horskej dráhe
Rattenmuhle, ponorte sa do ríše lietajúcich rýb Fliegende Fische a osviežte sa v Neptúnovom vodnom svete Neptun Wasser.
Perfektným zážitkom je vodná dráha Krokobahn a jej vodopád. V cene vstupenky sú takmer všetky atrakcie, ktoré môžete
využiť neobmedzene. Skupinová vstupenka do Family parku v r. 2022 je 21,50 - 26,50 €, deti do 3 r. a narodeninoví oslávenci 3–14 zdarma.
Milovníci histórie si zatiaľ môžu vychutnať noblesnú atmosféru Eisenstadtu, ktorý si knieža Esterházy vybral za svoje sídlo.
Na každom kroku objavíte stopy príslušníkov kniežacieho dvora a hudobné dedičstvo velikána klasickej hudby Josepha
Haydna. Prehliadka nádvoria, honosných priestorov impozantného barokového zámku, zámockého parku, pútnický kostol
Bergkirche s Haydnovým mauzóleom, Dóm sv. Martina, kalvária a ďalšie pamätihodnosti.
Navštívime aj historické mestečko Rust na brehu stepného Neziderského jazera, ktoré vás očarí nielen svojou architektonickou krásou, ale aj nezabudnuteľnou atmosférou, považuje sa za najkrajšie mesto Burgenlandu, je pamiatkou Unesco, nazývané mestom bocianov s kuriozitou – takmer na každom komíne je bocianie hniezdo. Možnosť posedenia vo vínnej pivnici,
plavba po Neziderskom jazere.
Spoločný odchod na Slovensko, predpokladaný príchod do Žiliny o cca 22,00 hod.

