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PREDVIANOČNÁ VIEDEŇ,
ROZPRÁVKOVÝ SCHONBRUNN

TERMÍN: 17.12.2022
pre kolektív podľa požiadavky
CENA: 39 €
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: cestovné poistenie
Kolektívy – cena je kalkulovaná s odchodom z Martina, Žiliny, pri odchode z iného miesta
vyúčtujeme skutočné km

PROGRAM:
Odchod z Martina o 4,50 hod., zo Žiliny o 5,30 hod. Po príchode do Viedne zastávka v Schonbrunne, prehliadka
exteriérov zámku, vianočný trh s delikatesami klasickej kuchyne, horúcim punčom, darčekovými predmetmi a suvenírmi, gospelové a dychové súbory. Presun do historického centra mesta, prehliadka: Hofburg, Parlament, Opera, exteriéry – Prírodovedné múzeum, Umelecko - historické múzeum, Graben, Dóm sv. Štefana, Kärtner...

Návšteva vianočných trhov:
Pravú rozprávkovú vianočnú atmosféru zažijete na Christkindlmarkt, najväčších a najznámejších vianočných trhoch vo Viedni. Konajú sa každoročne na Radničnom námestí (Rathausplatz) na hlavnej Okružnej triede (Ring-strasse) medzi radnicou a divadlom Burgtheater. Čaro adventu v priestoroch radnice
i pred ňou sa z diaľky hlási jasne osvetlenou “Anjelskou alejou” a zdobenými vstupnými bránami do
parku medzi parlamentom a Viedenskou univerzitou. Pozoruhodne zdobené stromčeky a rozprávkové
bytosti v parku pri Viedenskej radnici vás isto okúzlia. Nechajte sa zlákať na vianočný punč v rozmanitých variáciách, pečené gaštany, koláče, nádherné vianočné ozdoby, doplnky a hračky z dreva i keramiky, alebo sa inšpirujte nápadmi na vianočné darčeky v niektorom z vyše 150 stánkov. Na každého dýchne čaro Vianoc, ktoré doplní bohatý program pre dospelých aj deti.
Vianočná dedinka na Námestí Márie Terézie neďaleko radnice láka s vyše 60 stánkami na tradičné remeselnícke výrobky a originálne darčeky.
Adventné trhy na námestí Karlsplatz – na svoje si prídu najmä deti, pre ktoré je tu pripravený bohatý
program. Tradične sú v ponuke najmä výrobky umeleckých remesiel.
Aj tento rok sa bude konať trh na Námestí sv. Štefana. Kvalitné výrobky z celého Rakúska ponúkne
takmer 30 stánkov.
O cca 18.00 hod. odchod na Slovensko
Pre kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

