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FIRST MINUTE                               1.290,-Kč 

First minute cena pro prvních 
12 rezervací – cena za osobu 

1.290,-Kč 

Číslo plavby 341 

Katalogová cena za osobu 1.990,-Kč 

Cena  dítě 3-11 let 1.290,-Kč 

Cena junior 12-17 let  1.290,-Kč 

Počet dnů 1 

Poznávací zájezd  

Termín odjezdu 24.11.2018 

Termín příjezdu 25.11.2018 
 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*dopravu luxusním busem 
*služby průvodce a delegáta 
*pojištění proti úpadku CK 
*teplá snídaně v buse 
*punč a občerstvení v buse 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*služby nad rámec uvedeného programu 
*výlet lanovkou v Mariazell 
  na Burgeralpe cca 11 eur 
*návštěvu likérky s degustací 
  cca 3,5 eur 
*muzeum perníku cca 3,5 eur 
*návštěva mechanického betlému    
  cca 2 eur 
*pojištění léčebných výloh  

 
 

 
 

Zavítejte s námi na místo, které bylo cílem poutníků. Mariazell to je nejen proslulé poutní 
místo, ale také místo ležící v srdci krásných hor. Během našeho výletu si užijeme obojí. 
Krásně nazdobené vánoční trhy, vůně svařáku, krásné vánoční dekorace, ale kromě toho i 
průvod čertů ve strašidelných kostýmech, kteří budou pochodovat za zvuků pekelné hudby. 

 

 

 

 

 

Program: V raních hodinách odjezd na vánoční trhy Mariazell. Po teplé snídani v buse a 
několika doušcích punče následuje prohlídka města. Možnost posvěcení adventních 
věnečků, které si přivezete nebo zakoupíte na tržišti. Náměstí dominuje největší adventní 
věnec v Rakousku. Možnost návštěvy likérky s degustací tří druhů likérů, Muzeum perníku, 
pivovar, 5m dlouhé mechanické Jesličky a spousta dalších vánočních překvapení vč. 
mechanického a živého betlému. Obří adventní kalendář, nejtěžší dřevěná maska váží 30 kg. 
Obří perníková chalupa vážící jednu tunu, vysoká 5 metrů největší adventní věnec na světě s 
průměrem 12 metrů a s hmotností 6 tun. Přejezd na čertovskou veselici do vedlejší obce St. 
Sebastian. Nejprve přijede na koni Mikuláš s andělem a z velkého pytle rozdají hodným 
dětem malé dárečky. Za doprovodu pekelné hudby a světelných efektů přijíždí alegorické 
vozy se 105 čerty - každá maska a kostým je jiný, ručně vyřezávaný a šitý z přírodních 
materiálů. Ve večerních hodinách odjezd do ČR opět s punčem na zpříjemnění cesty domů. 
 
Nástupní místa: 
Ostrava - Frýdek Místek - Rožnov p. Rad - Vsetín - Lidečko - Zlín - Kroměříž - Vyškov - Brno 
- Mikulov  
 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

                                                                           Aktuální ceny naleznete na www.rivieratour.cz 
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                      ADVENTNÍ NÁVŠTĚVA MARIAZELL - ČERTOVSKÝ PRŮVOD  

SPECIÁLNÍ AKČNÍ VÁNOČNÍ NABÍDKA  

ADVENTNÍ  ČAS  S  RIVIERA TOUR 


