Mariánske námestie 15
Žilina

tel.: 0904 426 865
www.atours.sk

atours@atours.sk
atours@nextra.sk

Program:
04:50 hod odchod z Turzovky – Beskydská - príplatok 5 €/osoba
05:15 hod odchod z Čadce – hlavná autobusová stanica - príplatok 5 €/osoba
05:35 hod Radoľa – aut. zastávka pri hlavnej ceste - príplatok 3 €/osoba
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Námestova - príplatok 5 €/osoba
Dolného Kubína - príplatok 5 €/osoba
Martina - príplatok 4 €/osoba
Vrútok - príplatok 3 €/osoba

06:00 hod odchod zo Žiliny – benzínové čerpadlo na parkovisku pred Hypertescom
Po príchode do Viedne začneme „túru“ po adventných trhoch v areáli zámku Belveder, kde priamo
pred impozantnou budovou horného paláca nájdete predajné stánky.
Okrem množstva pekných vianočných darčekov budú ponúkať bežné teplé nápoje a pochúťky.
Následne sa premiestnime na trh pri Karlskirche, ktorý návštevníka prekvapí svojou jednoduchosťou.
Trh podporuje združenie na podporu umeleckých remesiel a tomu je prispôsobená aj ponuka v stánkoch.
Deti sa môžu povoziť na drezíne, alebo sa zúčastňovať na workshopoch.
Neskôr popoludní presun na najväčší Adventný trh pred Radnicou ...
Počas osobného voľna môžete vychutnávať neodmysliteľný Vianočný punč, či iné dobroty
a obdivovať krásu a lesk vianočnej výzdoby.
Vôňa pečených gaštanov, perníkov a vianočného punču navodí tú pravú nefalšovanú vianočnú náladu.
Cestou ku Radnici krátka zastávka na trhu na námestí Márie Terézie, ktorý obklopujú impozantné
budovy Prírodného a Umeleckohistorického múzea. Uprostred štýlového trhoviska sa nad viacerými stánkami
s remeselnými výrobkami a punčom týči obrovský pamätník Márie Terézie.
cca o 17:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod,
následne Radoľa, Čadca, Turzovka, Vrútky, Martin, Dolný Kubín, Námestovo
V adventnom čase je potrebné počítať so zdržaním pri nástupe do autobusu pri ceste späť,
s ohľadom na množstvo turistov a autobusov.
Cena: € 39/os. za dopravu zájazdovým autobusom zo Žiliny a sprievodcu CK
Nepovinný príplatok: komplexné poistenie UNION € 2,50/os.
* Plynulý prestup v Žiline zo zvozového autobusu z Kysúc garantujeme len ráno.
Pri návrate je potrebné počítať s čakaním, alebo si zabezpečiť návrat zo Žiliny individuálne.
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