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MARIAZELL – ADVENT V ALPÁCH

Kto hľadá pokojný, tradičný a duchovný advent – nájde ho v pútnickom Mariazelli, v krásnom prírodnom
prostredí zasnežených vrcholkov Álp.
TERMÍN: 17.12.2022
Pre kolektív termín podľa požiadavky
CENA: 54 €
V cene je doprava autobusom, sprievodca CK
Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky
MARIAZELL – najvýznamnejšie pútne miesto v Rakúsku, ale i v strednej Európe, duchovné centrum katolíckych
národov Podunajska. Leží na severnom okraji Álp, jeho meno pripomína pustovňu - cellu, v ktorej sa nachádzala
socha panny Márie vyrezaná z lipového dreva. Priniesol ju sem mních Magnus z kláštora St. Lamprecht. Kostol je
umiestnený v nádhernej horskej krajine a jeho dnešná podoba je dielom Domenica Sciassia zo 17. st. Vysoký
oltár je darom a prejavom vďaky cisára Karla VI., striebornú mrežu darovala Mária Terézia. V roku 1907 bol kostol povýšený na baziliku, jednu z najkrajších kresťanských stavieb. Brána baziliky, svetoznáma Brána k mieru, je
otvorená veriacim celého sveta. V okolí sú kaplnky, krížová cesta, kalvária, ružencová cesta, pohyblivé jasličky –
miestna atrakcia, ktorá predstavuje 12 scén z Nového zákona so 130 pohybujúcimi sa figúrkami.
PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., po príchode do Mariazellu prehliadka mestečka, podľa záujmu prehliadka výrobne
perníkov s ochutnávkou, múzeum s perníkovými chalúpkami, prehliadka likérky s ochutnávkou, osobné voľno –
návšteva baziliky, adventné trhy.
Pred impozantnou bazilikou je hlavný vianočný trh s nefalšovanými miestnymi produktami, darčekmi, atrakciou je
5 m vysoká perníková chalúpka z viac ako 1000 kg perníkov, najväčší závesný vianočný veniec na svete, pohyblivé jasličky a živé jasličky, vianočná pošta, barokový betlehem...
.
Odchod na Slovensko, príchod do Žiliny v neskorých nočných hodinách.
Orientačné ceny vstupov: výrobňa perníkov s ochutnávkou 4,50 €, vstup do likérky s ochtnávkou 5 €, mechanické
jasličky na krížovej ceste 3 €

Pre skupinu nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

