
 

CK LYMOS-TURIST,Školská3, 96301 Krupina,045/5522337, 0903437371 lymos@lymos.sk www.lymos.sk 

PREDVIANOČNÁ VIEDEŇ 
     so zastávkou pri zámku, parku a trhoch Schonbrunne                

 1-denný autobusový zájazd  

         Termín:06.12.2022 utorok (Mikulášska) 

             

POZÝVAME VÁS  NA  ZÁJAZD DO DUNAJSKEJ METROPOLY VIEDNE, KEDY JE NAJ-   
KRAJŠIA- V „PREDVIANOČNOM, ADVENTNOM“ OBDOBÍ. 

          
 
VIEDEŇ – hlavné mesto Rakúska, bola  pre svoju zaujímavú polohu, bohatú históriu a impozantnú architektúru 
právom nazvaná Dunajskou metropolou. Rozloha 440 km2, počet obyv. 1,8mil. Www.wienerweihnachtstraum.at 

 

ODCHOD AUTOBUSU A NÁSTUPNÉ MIESTA 06.12.2022 ut.  
KRUPINA                       05.30 H     Parkovisko pred Mestským úradom (Svätotrojič.nám)  

DOBRÁ NIVA                05.45 H     Autobus.zastávka pri Coop Jednota 

ZVOLEN                         06.00 H     Veľké parkovisko pri železničnej stanici   

 

Predpok.príchod:  cca BL  19.15 H, výstupy po trase,ZV 22.00 H, Krupin a22.30 H  

Počet km zo : Krupina –ZV- Bratislava (220 km)-Viedeň 80 km…..celkom 300 km  

 
P R O G R A M 
Odchod zájazdu v ranných hodinách, krátka zastávka pri zámku a parku v Schonbrunne, kde sú tiež trhy, via 

nočný strom a krásny betlehem. Presun do centra VIEDNE, okružná jazda po triede RING ,výstup pri Prírodo 

vednom a Umeleckohist.múzeu. 

Pešia prehliadka: zámocká rezidencia Hofburg-nádvoria, Kohlmarkt, Graben, kostol sv.Petra, Korutánska trieda ,  

Štefánske námestie s dómom,   Korutánska trieda s kapucínskym kostolom a hrobkami Habsburg., Hotel Sacher, 

Albertina, Augustiniánsky kostol, kde sa konali sobáše habsburgovcov a sú tu uložené ich srdcia. Počas osobné  

ho voľna možný ešte indiv. vstup Klenotnica, Hofburg Sissi múzeum  alebo cisárske hrobky. 
Osobné voľno: VIANOČNÉ RADNIČNÉ  TRHY pri hlavnej radnici www.christkindlmarkt.at   alebo VIA 

NOČ NÁ DEDINKA, Maria-Theresien Platz, Altes AKH, Schloss Belvedere.     

 Odchod cca 18.00 hod.-18.15 H z Mariaterezia Platz alebo Bellariastrasse /pri Prírodovednom múzeu/ .  

 Návrat vo večerných hodinách. /Bratislava cca 19.15 H, pokračovanie   ZV 22.00 H, Krup.22.30 H 

  

                        CENA: 36 EUR   

        

POSKYTNUTÉ SLUŽBY V CENE ZÁJAZDU: 
doprava lux.klimatizovaným autobusom , sprievodca po trase zájazdu, poistenie Union proti úpadku CK  

Možné príplatky:komplexné cest.poistenie CPÚZ UNION 2,50 EUR/os/deň (lieč.nákl., strata batož., storno, 

úraz.14 pložiek.) alebo PANDEMIC 4 EUR/os/deň (základné + COVID) 
Info: Lístok metro orientač.cena v príp.potreby 2,40 EUR/1 lístok, deti 1,20 EUR 



Možné individ.vstupy v centre počas osob.voľna : Umeleckohisto- rické: cca 18 EUR/dosp., Klenotnica 

Hofburg 14 EUR/dosp.os. /v skupine nad 10 os. 10 EUR na os., mládež do 19 r. obe 2 múzeá zdarma!!/      

hrobky Habsburgovcov v kapucínskom kostole blízko Korután.triedy 8 EUR/ dosp.osoba / v skup. Nad 10 os 7 

EUR/,    /deti do 18 r.4,80 EUR/ Hofburg cez 60 apt: 16 EUR/dosp., mládež do 18r.10 EUR, študenti , ZŤP  

preukazom 15 EUR, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
CESTOVNÝ DOKLAD /potrebný občiansky preukaz alebo cestovný pas, deti musia mať vlastný cestovný 
doklad. 

ORGANIZOVANÉ PROGRAMY – TZV. VIANOČNÉ DEDINKY  
Tradícia vianočných trhov vo Viedni začala v 13.storočí 

 

1/Schonbrunn -asi 65 vystavovateľov z viacerých spolk.krajín a Nemecka harmonicky usporiadaného vianočné  

ho trhu s vianoč. stromom /dar rakúskych štát.lesov/ poskytuje návštevníkom  výrobky umeleckých remesiel /dre 

vené jasličky,keramika, vianočné pečivo, čajové špeciality, punčové kreácie/. Bližšie info:www.schoenbrunn.at     

alebo   www.weihnachtsmarkt.co.at     Programy  pre deti v  Schonbrunne           Možné vstupy v Schonbrunne 

2/Vianočné trhy v centre mesta –  
a/Tradícia trhov pri radnici /Christkindlmarkt - Ježiškov trh/ začala v r.1975 a zvykne tu byť  150 stánkov.  

   Programy pre deti na radnici, vianočný strom, živá postava vianočného dieťaťa, vianočná pošta...  
b/Vianočné trhy sú aj na známom Maria Theresien Platz /oproti Hofburgu, medzi Prírodovedným a Umelec- 

kohistorickým múzeom - tzv. Vianočná dedinka so 64 stánkami/  

c/Vianočne vyzdobená hlavná nákupná trieda Mariahilferstrasse   d/okolie Stefánskeho dómu... 

e/Ďalšie trhy,  ale už v širšom centre sú v časti Unicampus-Hof1 /ALTEN AKH/ a v areáli zámku Belvedere 

/Prinz Eugen-Strasse 27/, Karlsplatz,  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   


