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SALZBURG, „TICHÁ NOC „ ROMANTICKÝ
ADVENT V SOĽNOHRADSKU

Rozprávkový Salzburg, prekrásna alpská príroda, najznámejšia vianočná koleda, Hallstatt, Krampuslauf
– takýto víkend už naozaj stojí za to !
TERMÍN: 26.-27.11.2022
Pre kolektív podľa požiadavky /okrem Krampuslaufu/

CENA: 158 €
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: cestovné poistenie, pobytová taxa, individuálne vstupenky

PROGRAM:
1.deň: odchod zo Žiliny v skorých ranných hodinách, možnosť nástupu po Bratislavu, tranzit s pravidelnými hygienickými a bezpečnostnými prestávkami. Po príchode do Rakúska najskôr navštívime romantické mestečko Oberndorf, na
celom svete známe svojou Stille Nacht Kapelle, kde vznikla najznámejšia vianočná koleda /údajne kvôli tomu, že myši prehrýzli mechy organu/, spievaná na všetkých kontinentoch – Tichá noc, medzičasom preložená do 300 jazykov.
Pokračovanie do historického Salzburgu /pamiatka Unesco/, nazývaného Rímom severu, ktorý sa v predvianočnom
čase mení na rozprávkové mesto a radí sa medzi 10 TOP adventných miest na svete. Stovežaté mesto nad riekou Salzach je plné kostolov, kláštorov a palácov. Prehliadka historického centra – prejdeme sa malebnými uličkami, po ktorých kedysi kráčal aj najslávnejší rodák – Volfgang Amadeus Mozart. S jeho pamiatkou sa stretneme na každom kroku a nezabudneme ani na slávne „Mozartove gule“. Osobné voľno na adventných trhoch – Domplatz a Residenzplatz,
na námestí Mirabellplatz - bohatý hudobný a zábavný program, nádherne vyzdobené stánky s tradičnými pochúťkami
– jablká v cukrovej poleve na špajdli, údené špeciality, varené víno, punč, perníky a domáce cukrovinky, ale aj suveníry – ručne vyrezávané betlehemy, kožušiny, adventné vence, umelecká keramika. Na nádvorí pevnosti Hohensalzburg - v romantických kulisách stredovekej pevnosti nájdete stánky s originálnymi darčekmi, vianočnými kulinárskymi špecialitami a čaká vás rozmanitý kultúrny program.
V tento večer sa však môžete tešiť aj na skutočne nezabudnuteľný zážitok –Krampuslauf a Perchtenlauf – živú ukážku
stáročných ľudových zvykov. Divoké rinčanie zvončekov, huňaté kožušiny, zahnuté rohy a hrôzostrašné masky, ktoré
odstrašujú temných duchov zimy. Sú súčasťou salzburského vianočného obdobia tak ako slávny Christkindlmarkt a
takmer meditatívne adventné spievanie. Tento jedinečný ľudový zvyk zažijete v samotnom meste Salzburg a určite vo
vás zanechá trvalé spomienky, lebo táto starodávna tradícia sa dodržiava len v tejto časti alpského sveta. Ubytovanie.
2.deň: raňajky, prejazd čarokrásnou oblasťou Soľných jazier s malebnou alpskou prírodou pozdĺž jazera Wolfgangsee
s nádherne vyzdobenými mestečkami St. Gilgen a St. Wolfgang. Medzi mestečkami plávajú lode, stretávajú sa v strede jazera pri obrovskom, 10 m vysokom sklenenom lampáši, kde plávajú vysvietené hviezdy. Spoznáte kraj nádherných ľadovcových jazier, idylických hôr a horských masívov, cesta vedie úchvatnou krajinou s vyhliadkou na strmé
steny masívu Dachstein k Hallstattskému jazeru. Návšteva unikátneho mestečka Hallstatt – pamiatky Unesco, kde sú
domčeky prilepené na brehu jazera, niektoré postavené na kôloch, prehliadka: kostol P. Márie s mariánskym oltárom,
kostnica so stovkami lebiek..... Zastávka v kúpeľnom mestečku Bad Ischl – letnom sídle Habsburgovcov a milovanom
sídle cisárovnej Sissi, odchod na Slovensko.
Predpokladaný návrat do Žiliny v neskorých večerných/nočných hodinách.
Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

