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ADVENT – KATOWICE A HRAD BEDZIN

Zájazd z programu CK TRIP „ADVENT U NAŠICH SUSEDOV“
TERMÍN: 17.12.2022
pre kolektív podľa požiadavky

CENA: 33,- €
V cene je doprava autobusom, prehliadka 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 7,00 hod., možnosť nástupu smer Čadca. Po príchode do Poľska zastávka v mestečku Bedzin,
ktoré ponúka prehliadku viacerých zaujímavých expozícií: až neuveriteľne zachovaný hrad zo 14.st. pôsobiaci rozprávkovým dojmom, zložený z veží, mostíkov a cimburí rôznych tvarov, podzemie, expozícia stredovekej zbroje a palných
zbraní, palác Mieroszewski, modlitebný dom „Mierach“, revitalizovaný hradný vrch...
Pokračovanie do Katovíc, malebného mesta s množstvom zaujímavých historických aj moderných stavieb, metropoly
Sliezskeho vojvodstva. Dávno už nie je len industriálnym centrom, nájdete tu majestátne secesné budovy, medzivojnové
architektonické skvosty, pozostatky komunistickej éry a supermoderné objekty.
Konajú sa tu jedny z najkrajších a najstarších adventných trhov v Poľsku. Na mieste tohoto baníckeho mesta stála kedysi
len malá osada, ktorá sa začala rozvíjať v 19.st. Prejdeme sa po námestí Rynek, znovu vybudovanom v 50. rokoch, kde
nájdeme adventný trh s množstvom stánkov. Navštívime klasicistickú katedrálu Panny Márie, drevený kostol sv. Michaela,
monumentálnu katedrálu Krista kráľa s úchvatným interiérom a oltárom vyrobeným čiastočne z uhlia, či veľké obchodné
centrum Silenia. Zástupcom modernej architektúry je aréna Spodok, pripomínajúca UFO. Zaujímavé večerné osvetlenie z
nej robí jedno z miest, ktoré sa určite oplatí vidieť.
Krásne vyzdobené centrum ponúka tú pravú adventnú atmosféru, stánky najrozličnejší tovar a suveníry – ručne vyrábané
hračky, keramiku, vence, sviečky, vianočnú dekoráciu, šperky... Pochutnať si môžete na regionálnych cukrovinkách,
palacinkách, vianočnom a krehkom pečive, perníku, ovocných koláčoch, syre, pečených klobáskach, šunke... Zahreje vás
varené víno, horúce pivo, punč, likéry, či rôzne destiláty. Súčasťou sú hudobné vystúpenia, kulinárske predstavenia, ukážky
ľudových tancov, workshopy na výrobu remeselných predmetov a perníkov. Priamo v uliciach nájdete krásne betlehemy a
užijete si sviatočné tóny vianočných kolied, previezť sa môžete rozprávkovým vlakom.
O cca 18,00 hod. odchod na Slovensko.
Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava

