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PROGRAM: 
06:00 hod odchod zo Žiliny cez Považskú Bystricu a Bratislavu do oblasti Moravského Poľa. 

 

Zastávka v Čokoládovni Hauswirth, v ktorej vyrábajú čokoládové cukrovinky, pralinky a duté figúrky. 
Čokoládovňa vyváža cukrovinky do celého sveta. Naši turisti môžu najskôr z cukroviniek ochutnať 

a potom zakúpiť, čo im najviac chutilo. Po nákupe pokračovanie do areálu zámku Schlosshof. 
 

Pokračovanie do Schlosshofu a návšteva barokového sídla princa Eugena Savojského, ktorý bol jeho 

najznámejším majiteľom: ako jedna z mála známych osobností, si od svojich rovesníkov zaslúžil uznanie  
už počas svojho života. 

Mária Terézia si tu zas zriadila svoje vdovské sídlo a jej syn, cisár Jozef II., financoval jeho prestavbu. 
 

Nádherný komplex kniežacieho paláca, umelecky tvarované terasovité záhrady a idylický statok, 
sú dnes po dôkladnej rekonštrukcii prístupné turistom.  

Ponúkajú tak ucelený obraz o kultúre bývania v čase baroka. 

Rozľahlá záhrada usporiadaná v siedmich  stupňovitých terasách siaha až ku rieke Morave.  
Len máloktoré barokové parky Európy môžu súťažiť s krásou parku, ktorý založili pre princa Eugena. 

 
V adventnom čase nás však v areáli zámku očarí adventná výzdoba a Vianočná dedinka  

s množstvom trblietavých svetielok, vianočných ozdôb, ale aj vianočných dobrôt. 

Počas dňa prehliadka interiérov zámku. 
 

V neskorých popoludňajších hodinách presun do Bratislavy, návšteva Vianočných trhov v centre mesta, 
ktoré sú z roka na rok zaujímavejšie nielen svojou výzdobou, ale aj programom a samozrejme  

dobrým jedlom a punčom.  

 
18:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:30 hod. 

 
Cena: € 32,50/ os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK  
 
 

Príplatok:  vstupné do zámku so slovensky hovoriacim sprievodcom a Vianočnej dedinky  
               16 €/dosp.osoba, 11 €/ 6-18 rokov 

     

                vstupné len na vianočné trhy 6,50 €/dosp.os., deti 6-18 rokov 2,70 € 
 

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie  UNION  2,50 €/os. 
                          
 

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY ZVÝHODNENÁ CENA 

TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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