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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 
 

04:00 hod odchod z Námestova - príplatok 5 €/osoba 
04:40 hod odchod z Dolného Kubína - príplatok 5 €/osoba 

05:20 hod odchod z Martina - príplatok 4 €/osoba 

05:35 hod odchod z Vrútok - príplatok 3 €/osoba 
 

06:00 hod odchod zo Žiliny – benzínové čerpadlo na parkovisku pred Hypertescom   
 

Pokračovanie do Viedne, návšteva Adventného trhu pred zámkom Schönbrunn, ktorý mu tvorí  

romantickú kulisu. V stánkoch nájdeme ručne vyrábané vianočné ozdoby, remeselnícke výrobky,  
ale aj tradičný punč či kráľovský trhanec. Pre záujemcov zabezpečíme vstup do zámku. 

 
Popoludní presun do historického centra, kde sa na jednotlivých námestiach tiež konajú tradičné Adventné trhy. 

Prechádzku zakončíme na najväčšom z nich – Adventný trh pred Radnicou ... 
Počas osobného voľna môžete vychutnávať neodmysliteľný Vianočný punč, či iné dobroty. 

Vôňa pečených gaštanov, perníkov a vianočného punču navodí tú pravú nefalšovanú vianočnú náladu. 
 

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. 

                              vstupné do zámku – platba pri objednávke: 
                    (GrandTour-40 miestností- 26 €/dosp.os./senior;  22 €/ZŤP, štud.19-25 r.;  19 €/dieťa 6- 18 r. 

                    ImperialTour-22 miestností- 22 €/dosp.os./senior;  18 €/ZŤP, štud.19-25 r.;  15 €/dieťa 6-18 r.) 

 
Možný výdavok: hromadná doprava vo Viedni                           

* Plynulý prestup v Žiline zo zvozového autobusu z Kysúc garantujeme len ráno.  
   Pri návrate je potrebné počítať s dlhším čakaním, alebo si zabezpečiť návrat zo Žiliny individuálne. 

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY ZVÝHODNENÁ CENA 
TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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