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BÝVALÉ HLAVNÉ MESTO CHORVÁTSKA VARAŽDIN A ZÁHREB

Program:
1. deň: 16.12.2022 - piatok
05:00 hod transfer zo Žiliny do Bratislavy, možnosť nástupu v Považskej Bystrici, prestup do autobusu
08:00 hod pokračovanie z Bratislavy do Varaždina - prvého hlavného mesta Chorvátska,
ktoré je klenotom baroka, "malou Viedňou", "malým Rímom", alebo "mestom anjelov".
Po príchode uloženie batožiny v hoteli a prehliadka historického centra mesta,
do ktorého vstúpime cez mestskú bránu - Lisakovu vežu. Kulisu adventného mesta dotvárajú elegantné
šľachtické paláce z 18. - 19. storočia - palác Sermage, Draškovićov palác, Župný palác, Patačićov palác,
takmer 500 ročná stará dáma - radnica a jedna z najstarších stredovekých pevností v Európe - Staré mesto.
Veže kostolov sv. Jána Krstiteľa, sv. Mikuláša a Varaždinskej katedrály dotvárajú panorámu mesta.
Budeme si užívať adventný čas so štedrým vianočným programom v uličkách a na námestiach Varaždina.
S adventnými trhmi sa môžeme rozlúčiť aj skvelými špecialitami v michelinskej reštaurácii
alebo na ľadovom tobogáne. Večera fakultatívne.

2. deň: 17.12.2022 - sobota
Po raňajkách odubytovanie a transfer do hlavného mesta Chorvátska.
Po príchode do Záhrebu sa ubytujeme a hneď sa vrhneme do víru vianočnej atmosféry.
Začneme Horným mestom cez dve stredoveké jadrá, Kaptol a Gradec.
Ďalej nás čakajú námestie bána J. Jelačiča, Záhrebská katedrála, prvá verejná promenáda Strossmartre,
stredoveká mestská veža Lotrščak, lanová dráha Uspinjača a tunel Grič z 2. svetovej vojny.
Pokračujeme v Dolnom meste, ktoré je vrcholom urbanizmu 19. storočia. Nazýva sa tiež Lenucijova
alebo Zelená podkova a je akýmsi náprotivkom viedenskej Ringstrasse.
Vianočnú atmosféru si môžete umocniť návštevou baletného predstavenia
o 18:00 hod "LUSKÁČIK" v Chorvátskom národnom divadle – za príplatok.
Cez dych berúcu hudbu P. I. Čajkovského zažijeme opäť kúzlo Vianoc v najkrajšej vianočnej rozprávke,
ktorej príbeh sa odohráva v 19. storočí v Londýne počas Štedrého večera.
Ak balet nie je pre vás tá "pravá šálka kávy", môžete si až do neskorého večera užívať atmosféru
jedných z najkrajších adventných trhov v Európe.

3. deň: 18.12.2022 - nedeľa
Po raňajkách odubytovanie a rozlúčka s vianočnými trhmi. Posledné nákupy suvenírov,
medzi ktorými by nemalo chýbať perníkové srdce „licitar“ a tabuľka čokolády Kraš a čokoládové bonbóny
Bajadera a Griotte. Na poludnie odchod autobusom zo Záhrebu.
Predpokladaný príchod do Bratislavy o 19:00 hod., do Žiliny do 22:00 hod.
Cena: 199 €/osoba z Bratislavy 223 €/osoba zo Žiliny
za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie v 2-lôžkovej izbe s raňajkami
hotel 3* 1 noc vo Varaždíne, 1 noc v Záhrebe a sprievodcu CK ma3oska
Povinný príplatok: 1/1 izba 59 €
miestny poplatok 3,20 € - platba na recepcii hotelov
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie 7,50 €/osoba
vstupenka na balet 35 €/osoba
miestenka v autobuse 5 €/osoba
Výdavok na mieste: prípadné vstupné vo Varaždine a v Záhrebe
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