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TEKVICOVÉ  SLÁVNOSTI  ZELLERNDORF 
Kürbisfest – festival tekvíc 

    
                                                             

TERMÍN: 29.10.2022 
                                                                       
                                                                  CENA:  47,- € 

v cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

Kolektív – cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta upravíme cenu podľa km. 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., z P. Bystrica o 6,00 hod., možnosť nástupu po Nové Mesto n.V.  

Tranzitom cez Rakúsko spoznáte očarujúcu oblasť – Weinviertel, malebnú kopcovitú krajinu s rozľahlými poliami, 

dubovými lesmi, útulnými dedinkami a starobylými mestečkami. Mierne svahy pokrývajú nespočetné vinohrady. Tento 

kraj sa vyznačuje nielen vínom, históriou, ale aj veselými tekvicovými slávnosťami.   

Našou prvou zastávkou bude starobylé vinárske mestečko Retz s talianskym nádychom a stredomorskou atmosférou, 

centrum vinohradníckej oblasti, ktoré patri k najkrajším mestečkám Rakúska. V niektorej z miestnych pivníc môžete 

ochutnať regionálne víno, nazrieť do pivničného labyrintu Retzer Erlebniskeller, vyhľadávanej turistickej atrakcie s ne-

uveriteľnými 21 km chodieb, najväčšiu vínnu pivnicu strednej Európy. Z veže radnice sa vám naskytne krásny pohľad 

do šíreho okolia. Okrem radnice vás na námestí upúta Verderberhaus v štýle benátskej renesancie, Sgrafittohaus 

pokrytý sgrafitovými maľbami z gréckej mytológie a Starého zákona, hradby a zaujímavé barokové stavby. Nad vinica-

mi čnie technický unikát – plne funkčný veterný mlyn. 

 

Potom sa už presunieme do Zellerndorfu, kde vás čaká tradičná, nevšedná a prívetivá podoba Halloweenu – veselá os-

lava tekvíc, výborná zábava a chutné delikatesy. 

Počas slávností sú mestečká Zellerndorf a Obermarkersdorf zavalené tekvicami vo všetkých odtieňoch  žltej, oranžovej 

a červenej farby. Tisíce vydlabaných a osvetlených tekvíc a stovky figurín lemujú cesty, ulice a domy, všade rozvonia-

vajú dobroty a špeciality, ktorým určite neodoláte... V kultúrnom programe nechýba veľký tekvicový sprievod s tradič-

nou prehliadkou masiek, stavba tekvicovej pyramídy, národné a medzinárodné hudobné skupiny, a potom si už môžete 

užívať skvelú atmosféru, jedinečné pochúťky, napr. palacinky, guláš, rizoto... a ďalšie dobroty. 

 

Odchod na Slovensko o cca 17,00 hod. 

 

Vstupné na tekvicové slávnosti: 5,- €/dosp., deti do 14 rokov zdarma 

 

 

 

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