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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   
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FIRST MINUTE                                        790,-Kč 

First minute cena pro prvních 
12 rezervací – cena za osobu 

790,-Kč 

Číslo plavby 344 

Katalogová cena za osobu 1.590,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 590,-Kč 

Cena junior 12-17 let  590,-Kč 

Počet dnů 7 

Poznávací zájezd  

Termín odjezdu 15.12.2018 

Termín příjezdu 16.12.2018 
 
 
 
 

 
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 neobsahuje: 
*zpoplatněné vstupy do budov a výstav 
*pojištění léčebných výloh 

Vánoční trhy? Vídeň vás nikdy nezklame! Nabízí tradiční vánoční atmosféru s punčem, nejrůznějšími dobrotami, koledami, 
vystoupením umělců i kejklířů a s nejrůznějšími atrakcemi pro děti i dospělé – vánoční Vídeň je prostě adventním rájem. Tolik trhů v 
jednom městě totiž nikde jinde nenajdete. To zkrátka a jasně musíte zažít 
 
 
 
 
 
Jsou to největší vánoční trhy ve Vídni a prý to nejlepší adventní veselí pro děti v celé Evropě. Jsou situovány na náměstí u Vídeňské 
radnice – přímo na hlavní třídě Vídně, tzv. Okružní třídě (Ringstrasse), mezi radnicí a divadlem Burgtheater, popřípadě Vídeňskou 
univerzitou a parlamentem. Takže kromě vánočních trhů získáte hezký přehled o památkách Vídně v zimě, to vše obklopeni sladkou 
vůní punče, pečených kaštanů, cukrové vaty a mnohých dalších laskomin… 
 
 
V brzkých ranních hodinách vyrazíme autobusem dle nástupních míst na cestu do Vídně. Ráno se zahřejeme lahodným punčem a 
před Vídní nás bude čekat taktéž teplá snídaně v buse. Po příjezdu do Vídně- před Schönbrunnem, procházka k vánočním trhům a 
osobní volno pro návštěvu vánočních trhů ve Vídni. V pozdních odpoledních hodinách odjezd z Vídně - před Schönbrunnem do ČR 
autobusem, kde se opět budeme vánočně ladit sladkým punčem. 
 
Naše doporučení-kam se vydat: 
 
Maria-Theresien-Platz  
Tato, po celé Evropě vyhlášená, vánoční vesnička nabízí poměrně rozsáhlé vánoční trhy mezi Uměleckohistorickým a 
Přírodovědným muzeem, a tak můžete jednoduše a rychle skloubit příjemné s užitečným. Zajděte si na nějakou hezkou výstavu do 
muzeí a pak se vraťte na lahodný punč do vánoční vesničky, kde každoročně více než 70 stánkařů nabízí své rukodělné výrobky. 
Staré vánoční trhy na Freyung  
Tyto starovídeňské trhy se nacházejí v samotném srdci Vídně a jsou to ty nejtradičnější vánoční trhy v Rakousku vůbec. Už v roce 
1772 zde lidé chodili nasávat vánoční náladu. Dnes si zde můžete koupit ozdoby nejen ze dřeva, ale také skla a keramiky – oblíbené 
jsou zejména vánoční skleněné dekorace nebo tradiční jesličky. To vše za doprovodu sváteční adventní hudby. 
Císařské vánoční trhy v Schönbrunnu 
Kulturní a vánoční trhy před slavným zámkem a symbolem Vídně – před Schönbrunnem, to je místo vhodné pro ty, kteří chtějí 
prožít trochu romantiky. Kromě nákupu vánočních ozdob a dobrot si tady můžete dopřát spoustu kulturních zážitků, a to vše v 
císařských kulisách – vánoční koncerty, hudba, bohatý program pro děti včetně vánoční dílny. Působivou barokní kulisou se může 
pochlubit vánoční vesnička u zámku Belvedér a skromný vánoční trh se koná v jedinečném zámeckém parku. 
Vánoční trhy ve znamení veselí a sportu 
Vánoční vesnička na Old AKH patří mezi velmi oblíbené trhy zejména mezi mládeží a rodinami s dětmi, a to proto, že si zde mohou 
zahrát některou z typicky zimních her, například curling. Právě zde navíc probíhá řada kulturních vystoupení. Tady se zkrátka nenudí 
nikdo. 
Vánoční trhy kolem Velkého ruského kola 
Tady se vánoční atmosféra každoročně notně protáhne – zpravidla až do 6. ledna se zde můžete vydat na velkou zážitkovou jízdu 
pro děti. Dospělí zase ocení vystoupení nejrůznějších umělců a hudebních skupin. 
 
 

Nástupní místa: 
Ostrava - Frýdek Místek - Rožnov p. Rad - Vsetín - Lidečko - Zlín - Kroměříž - Vyškov - Brno  
 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

                                                                           Aktuální ceny naleznete na www.rivieratour.cz 
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Program  zájezdu  

                                          ADVENTNÍ VÁNOČNÍ  TRHY VÍDEŇ  

ADVENTNÍ  ČAS  S  RIVIERA TOUR 


