
 

                               Brodno 50, 010 14 Žilina, 0949 144833 

                                                                                           cktrip@zoznam.sk, cktrip@cktrip.eu, www.cktrip.eu 

ZÁHREB - NAJLEPŠÍ ADVENT  V  EURÓPE, 
VARAŽDIN  A  „VIANOČNÝ  PRÍBEH“ 

                   
Záhreb – fascinujúce mesto, výherca titulu „Najlepší adventný trh v Európe“ ponúka rozprávkové vianočné trhy 

s bohatým programom a úžasnou atmosférou, stánky so širokým sortimentom, kultúrny program... 

TERMÍN: 16.-17./18.12.2022 
Pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 169,-  
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Žiliny v skorých ranných hodinách, možnosť nástupu po Bratislavu, tranzit s pravidelnými hygienickými a 

bezpečnostnými zastávkami. Po príchode do Chorvátska najskôr navštívime starobylé barokové mesto Varaždin. Prvá písom-

ná zmienka pochádza z r. 1181, spomína sa v listine kráľa Belu III. V 18. st.. sa mesto stalo centrom celého Chorvátska a bolo 

prestavané na prekrásne barokové sídlo, ktorým je dodnes. Nájdeme tu viacero hodnotných palácov, kostolov a kláštorov, 

monumentálne staré mesto, najväčším lákadlom je Stari Grad, označovaný ako štýlový reprezentant vtedajšej šľachty. O jeho 

vlastníctvo sa delilo viacero významných rodov, čím priestory získali punc originality. Varaždin si vďaka svojmu prepychu, 

množstvu kultúrnych a spoločenských udalostí vyslúžilo prezývku „malá Viedeň“. Adventné trhy v historickom centre tento 

rok ašpirujú na titul „najkrajšie adventné trhy Chorvátska“ a tak sa hlavné námestie zmení na nádherne vyzdobené „Bijelije 

Korzo“ s bohatou ponukou gastronomických špecialít, vareným vínkom a stánkami s darčekmi. Slávnostnú atmosféru umoc-

nia vianočné piesne a rôzne hudobné programy.  

Presun do kúzelného Záhrebu, prechádzka centrom: romantické uličky, nám. Tomislava, hlavné námestie, park Zrinjevac, Ro-

oseveltove nám., Staré mesto s krásnou bielou katedrálou, kostolíky, národné divadlo... Záhreb sa stal vyhľadávaným mestom 

na adventné výlety, svojou výzdobou konkuruje Viedni a bol už tretíkrát vyhlásený ako „Najlepší adventný trh v Európe“. 

Advent sa koná na niekoľkých námestiach, vo viacerých uliciach a parkoch. Očaria vás žiarivé svetlá, tešiť sa môžete na 

festival ľadových sôch, bohaté kultúrne, hudobné a tanečné programy. V stánkoch nájdete tradičné chorvátske remeselné vý-

robky, vianočné darčeky, ozdoby a dekorácie, perníčky, suveníry. Ochutnať môžete klobásy, štrúdľu, smažené jablká, varené 

vínko, obľúbené dalmátske frituly – minišišky plnené citrónovou či vanilkovou príchuťou alebo brandy a ďalšie miestne 

špeciality. Na nám. Tomislava je klzisko a poteší vás aj krásny živý betlehem. Medzi najnovšie atrakcie patria 3D svetelné 

inštalácie v bohato ozdobenom tuneli Grič, kde sa po vstupe ocitnete v magickej vianočnej rozprávke a do kroku vám živá 

kapela zahrá vianočné koledy a moderné akcie v okolí mestskej lanovky. Ubytovanie, osobné voľno na adventných trhoch.  

 

2.deň: raňajky, dokončenie prehliadky: Múzeum rozchodov, chrám sv. Marka, jedinečná vyhliadka z mrakodrapu pri nám. Je-

lačiča, v prípade záujmu výjazd lanovkou na najvyšší vrch Medvednice - Sljeme, kde naše reprezentantky Zuzulová a Vlho-

vá dosiahli vynikajúce umiestnenia, osobné voľno na adventých trhoch.  

Odchod do rozprávkovej krajiny, malého mestečka známeho svojim folklórom a nevídanou atrakciou, ktorú domáci volajú 

„Vianočný príbeh“. Rodina Salajovcov tu totiž už viac ako 20 rokov každý rok na Vianoce vysvieti pozemok o rozlohe 7 ha 

miliónmi farebných svetielok, tento rok to má byť viac ako 5 miliónov. Budete mať pocit, akoby ste navštívili zimnú krajinu 

zázrakov… Túto unikátnu nádheru obdivovalo už viac ako 120 tis. návštevníkov z celého sveta. S nezabudnuteľným zážit-

kom sa rozlúčime a vydáme na spiatočnú cestu. 

3.deň: príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách.  

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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