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ADVENT - BUDAPEŠŤ A GODOLLO

Zájazd z programu CK TRIP „ADVENT U NAŠICH SUSEDOV“
TERMÍN: 17.12.2022
CENA: 44 €
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky
Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta cenu upravíme podľa skutočných km

PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu smer Martin. Zastávka v najväčšom barokovom zámku Maďarska, šľachtickom sídle rodu Grassalkovich, prepychovom Gödöllő. Vyniká najväčšou galériou portrétov kráľov,
prepychovými apartmánmi a elegantným zámockým parkom. Pôvodný majiteľ gróf Anton Grassalkovich pochádzal z chudobnej zemianskej rodiny z Mojmíroviec pri Nitre. V priebehu 19.st. zámok preslávila posledná rakúsko-uhorská cisárovná Alžbeta Bavorská – Sisi. Dnes slúži na reprezentačné účely a v rekonštruovaných sálach je
Kráľovské zámocké múzeum. Každoročne počas adventu otvorí na jeden víkend svoje brány a stáva sa miestom
konania veľkolepých kráľovských adventných trhov. Nechýbajú stánky s vianočnými darčekmi a regionálnymi
špecialitami, bohatý sprievodný program vrátane rôznych hudobných vystúpení, či divadelných scénok. Tento
rok ponúka aj sezónnu výstavu „moja Sisi“, ktorá dokazuje obľúbenosť kráľovnej Alžbety aj 120 rokov po atentáte. Uvidíte najrôznejšie predmety od fanúšikov, mnohé z nich jedinečných, so zaujímavými príbehmi, ktoré sa
k nim viažu. Možnosť prehliadky zimnej trasy so slovenským audioguidom, voľno na trhoch.
Presun do Budapešti, prehliadka historického centra – Opera, Synagoga,, Parlament, nábrežie Dunaja, Chrám sv.
Štefana...
Návšteva vianočných trhov, ktoré sa radia medzi 6 najkrajších v Európe:
- Vörösmarty tér, kde môžete ochutnať široký výber tradičných maďarských jedál a koláčov: grilované klobásy
a mäso, tlačenku, jaternice, pečené mäso, huspeninu z mangalice, guláš, langoše, štrúdľu, rôzne domáce koláče,
medovníky, vianočné pečivo, kürtös kalács z Transylvánie, pálený cukor, mleté orechy, korenené varené víno...
Miestnou špecialitou je nápoj Krampampuli – varené víno s trochou slivovice, slivkovým lekvárom a voňavým
sušeným ovocím. Šálku kávy s lahodnou maďarskou tortou môžete ochutnať vo Gerbeaud Café, ktorá sa každý
deň o 17,00 stáva veľkým adventným kalendárom, za sprievodu zvonkohry, fanfár a prekrásneho osvetlenia sa
otvorí jedno okno s umeleckým dielom.
Počas vianočných trhov sa koná bohatý sprievodný program – až 150 rôznych vystúpení, tanečné súbory, ľudové
orchestre, bábkové divadlo, množstvo kultúrnych programov, na námestí ožije Betlehem, rozsvieti sa vianočný
strom. V stánkoch nájdete rozmanité darčeky a suveníry zo širokej ponuky ľudovo - umeleckých produktov vyrobených tradičnými technikami z prírodných materiálov – dreva, keramiky, skla...
O cca 18,00 hod. odchod na Slovensko, príchod o cca 22,30 hod.
Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

