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ADVENT – BRATISLAVA A VIEDEŇ

TERMÍN: 2.-3.12.2022
CENA: 98 €
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie
PROGRAM:
1.deň: odchod z Ružomberku o 5,30 hod., z Martina o 6,30 hod., zo Žiliny o 7,00 hod., ďalší nástup možný po trase smer Bratislava. Prehliadka hradu Červený Kameň, ktorý sa pokladá za jeden z unikátov stredoeurópskeho staviteľstva.
Pôvodný hrad z 13.st. bol prebudovaný na reprezentačné šľachtické sídlo s bohatou štukovou a freskovou výzdobou interiérov. V jeho priestoroch je zriadené múzeum dokumentujúce život šľachty a spôsob ich bývania, stála expozícia nábytku a zbraní, priestory historickej knižnice, hradnej lekárne a rytierskej sály, Salla Terena – zimná záhrada, obrazáreň
s unikátnymi dielami slovenskej a európskej proveniencie.
Pokračovanie do Bratislavy, prehliadka centra, ubytovanie, adventné trhy, večer možnosť kultúrneho podujatia.
2.deň: raňajky, odchod do Rakúska, zastávka v Kittsee, možnosť výhodného nákupu v podnikovej predajni čokoládovne
Hauswirth, Pokračovanie do Viedne, tu najskôr navštívime obchodné centrum Shopping City Süd vo Vősendorfe, druhé
najväčšie nákupné centrum Európy s viac ako 330 obchodmi. Pod jednou strechou v dĺžke vyše 1,5 km ponúka bohatý
výber všetkých druhov tovaru, oplatí sa kúpiť najmä oblečenie, obuv, doplnky a šperky. Pred Vianocami poskytuje výrazné zľavy a rôzne akcie. Primark je známy z londýnskej nákupnej triedy Oxford street a je vyhlásený svojimi nízkymi
cenami.
Presun do historického centra, prehliadka exteriérov: Hofburg, Parlament, Opera, Prírodovedné múzeum, Umelecko historické múzeum, Graben, Dóm sv. Štefana, Kärtner... O cca 18,00 hod. odchod na Slovensko.
Vianočné trhy majú v Bratislave dlhoročnú tradíciu a každoročne prilákajú množstvo návštevníkov na príjemné trávenie
adventných a vianočných chvíľ. Tohtoročné by mali byť krajšie a zaujímavejšie, rozšíria sa aj na Primaciálne námestie
a celkovo sa pripravuje takmer 110 stánkov, niektoré s občerstvením, návštevníci si budú môcť opäť pochutnať na cigánskej, zemiakových plackách, klobásach, chleboch s masťou a cibuľou, sladkých či slaných lokšiach, ale aj na mede,
medovine, varenom vínku či vianočnom punči, a taktiež na rôznych cukrovinkách, ako aj lahodných pekárenských a
cukrárenských výrobkoch. Nájdete tu aj vianočný tovar, darčeky, remeselné výrobky... Program na Hlavnom námestí
návštevníkom ponúkne koledy, tance a vianočné piesne súborov zo všetkých regiónov Slovenska..
Adventné trhy vo Viedni ponúkajú tú pravú rozprávkovú vianočnú atmosféru 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. Pred slávnostne vyzdobeným zámkom Belvedere stojí rovno celá vianočná dedina.
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.
Staroviedenský vianočný trh na Freyungu – umelecké remeslá, kulinárske špeciality, kultúrny program v prostredí
vianočne osvetleného námestia, obklopeného historickými budovami slávnych viedenských palácov
Adventný trh na Námestí sv. Štefana - kvalitné výrobky z celého Rakúska ponúkne takmer 30 stánkov.

