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Ami nem változik 2019-ben sem, az a jelmondatunk:

„TRÜKKÖK ÉS REJTETT KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!”
Útjaink ára mindent tartalmaz. Nincsenek külön � zetendő, rejtett költségek, felárak 
(nincs foglalási díj, vidéki felszállás felára, idegenvezető díj, szezonfelár, ülőhely biztosítási díj 

vagy a kedvencünk, a „városbelépő”…) Ilyen költségek nem léteznek!
Ami külön � zetendő, az a biztosítások díja, illetve a belépők árai, melyek szintén valósak, 

ezeket az adott intézmény honlapján is megtalálják. Valamennyi programunknál 
idegenvezető utazik a csoporttal, aki az egész nap folyamán a rendelkezésükre áll.

Bízunk benne, hogy a 2019-es adventi kínálatunk 
elnyeri majd a tetszésüket!

Advent 2019
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adven-
tus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: 
„az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás 
az eljövetelben éri el jutalmát. 

A feljegyzések szerint Bécsben I. Albrecht császár 1296-
ban megadta a lehetőséget a kereskedőknek és bolto-
soknak, hogy egy decemberi vásárt tartsanak a város 
lakosságának. A XVI. században a Thomasmarkt, ami 
a mai Adventi vásár előfutára volt, mindig Karácsony és 
Szilveszter környékén zajlott le. A megszokott termékek 
mellett – mint a textil és élelmiszeráruk – a Thomasmarkt-
ban eladásra kerültek még ízletes mézeskalácsok, süte-
mények, melyek mind nagyon népszerűek voltak abban 
az időben, bár máig is töretlen a mézeskalácsok sikere. 
Azóta eltelt 723 év és az adventi vásárok népszerűsége 
– különösen az elmúlt pár évtizedben – folyamatosan 
növekedett. Napjainkban már milliók kelnek útra az 
adventi időszakban, hogy felfedezzék a legszebb, leg-
hangulatosabb adventi vásárokat. A magyarok körében 
egy adventi utazás évekig egyet jelentett Béccsel, ahol 
már a legtöbb hazánk� a megfordult, így egyre nagyobb 
igény van arra, hogy új városokat fedezzenek fel. Ezt erő-
síti azt a tény is, hogy sajnos az osztrák főváros igazi 
„turistagyár” az adventi időszakban, az árak minden 
évben jelentősen kúsznak felfelé. Ezért az idei évben 
is folytatjuk adventi programjaink – 2 éve elkezdett – 
megújítását, új, hangulatos helyszíneket keresve.

2019. DECEMBER 14. 
(szombat)Advent Belgrádban

Kora reggeli indulás. Folyamatos utazás Belgrádig.
A szerb fővárosba érkezve a Nándorfehérvári várban 
kezdjük a programunkat (Hunyadi János és serege itt 
aratott döntő győzelmet a török csapatok felett, erről 
a helyszínen egy magyar nyelvű emlékkő is tanúskodik).  
Sétánk során láthatjuk az óratornyot, Damad Ali pasa 
türbéjét és a Győztes szobrát, valamint gyönyörköd-
hetünk a Száva és a Duna összefolyása nyújtotta lát-
ványban. A várban tett látogatás után „lesétálunk”
a belvárosba, a Szabadság térre, útközben érintve 
a város nevezetességeit. (Szt. Márk Székesegyház, Par-
lament, Nemzeti Színház és Szt. Száva Székesegyház).
A város főtere és a Knez Mihailova utca (a karácsonyi 
vásár színhelye) ilyenkor megtelik színes faházikókkal, 
a pavilonokban pedig kézműves termékeket kínálnak, 
és természetesen forralt borból és � nom ételekből 
sincs hiány. A szabadprogram után hazaindulunk, de 
a napi programunk még nem ér véget, hiszen Topo-
lyán még megállunk a Brindza Borászatnál, ahol bor-
kóstolóra várnak majd bennünket.

Fakultatív programok / belépők ára: 
Borkóstoló a Brindza Borászatban (3 féle bor + borkorcsolya): 2.100 Ft/fő.

Részvételi díj: 11.000 Ft/fő

AZ ÁRAK NEM TARTALMAZZÁK A FAKULTATÍV PROGRAMOK 
KÖLTSÉGÉT, ILLETVE A BELÉPŐK ÁRÁT, A STORNÓ BIZTOSÍTÁST 

(1,5%), VALAMINT A BBP-BIZTOSÍTÁST (520 FT/FŐ/NAP).

Adventi bevásárlás Szabadkán
Indulás Szegedről a reggeli órákban. A határátkelés után 
az első megállónk a szabadkai piac lesz, ahol kb. 
3,5–4 órát töltünk. Szabadka ismert bevásárlóközpontja 
a Roda Megamarket, amelyet szintén útba ejtünk.

Részvételi díj: 3.000 Ft/fő

2019. DECEMBER 1. 
(vasárnap)

Fakultatív programok / belépők ára: 
---



2019. NOVEMBER 23.
(szombat) Advent Brnoban

Kora reggeli indulás. Folyamatos utazás Kittsee-ig, a Haus-
wirth Csokoládégyárba (kóstoló és vásárlási lehetőség 
karácsonyi édességekből). Továbbutazás Brno ba, Cseh-
ország 2. legnagyobb városába, Morvaország történelmi 
központjába. A városba érve először megtekintjük a főbb 
nevezetességeket: a gótikus Szent Péter és Pál kated-
rálist, amely a város jelképe (e székesegyház található 
a cseh 10 koronás érmén), a Piacteret (Káposzta tér), rajta 
a 300 éves Parnasszus-kúttal, a Kapucinusok kriptáját 
(a város leghátborzongatóbb látványossága: a kriptában 
153 db, több száz éve halott szerzetes és nemes korabeli 
ruhába szépen felöltöztetett, tökéletesen kiszáradt múmiája 
hever a poros padlón...) A városnézés során útba ejtjük 
a Régi Városházát is, melynek megcsodáljuk különleges 
gótikus kapuját és találkozhatunk a „brnoi sárkánnyal”. 
A városnézés után szabadidő az adventi forgatagban. 
Hazaindulás a késő délutáni órákban.

Részvételi díj: 14.000 Ft/fő
Fakultatív programok / belépők ára: 
---

Fakultatív programok / belépők ára: 
Egyágyas felár: 15.200 Ft/fő;
prágai belépők: kb. 250 CZK/fő, 125 CZK/gyerek

Részvételi díj: 45.500 Ft/fő

2019. NOVEMBER 29 - DECEMBER 1.
(péntek - vasárnap) Advent Prágában

HÁROM NAPOS PROGRAM

1. NAP
Kora reggeli indulás. Folyamatos utazás megállókkal. 
A déli órákban érkezünk meg „Dél-Csehország gyöngy-
szemébe”, Ceske Krumlovba. (A dombokkal körülölet 
völgyben, a kanyargó Moldva folyó partján elterülő vá-
roska olyan, mintha egy mesekönyv lapjai keltek volna 
életre.) A különleges hangulatú, történelmi és építé szeti 
értékekkel rendelkező kisváros 1992 óta az UNESCO 
Világörökségének része. A vár udvarain átsétálva érke-
zünk meg a város központjába, ahol a karácsonyi vásárt 
találjuk. Rövid szabadidő után tovább indulunk a cseh 
fővárosba, ahova kora este érkezünk meg. A szállás 
elfoglalása, majd szabadidő.

ELHELYEZÉS: HOTEL 3*        
ELLÁTÁS: REGGELI

2. NAP
Reggeli után az egész napunkat Prága felfedezésével 
töltjük. A délelőtti városnézésünket a prágai vár meg-
tekintésével kezdjük. (Ez a világ legnagyobb összefüggő 
várkomplexuma.) Megnézzük a Szent György Bazilikát, 
a Szent Vitus székesegyházat, a Régi Királyi Palotát, 
az Arany Utcácskát (Az Arany utcácska  az „Arany” nevet 
a 16. századi alkimistákról kapta, akik állítólag itt próbál-
tak aranyat csinálni, a valóságban az alkimisták a Mihulka-
toronyban dolgoztak, az utcát az itt jóval később élő 
aranyművesekről nevezték el. Mindez persze nem zavarja 
a legendák kedvelőit. Az utcácska elnevezést nem annyi-
ra rövidségének köszönheti, hanem annak, hogy házai 
rendkívül kicsik, mintha csak törpéknek készültek volna).
Délután az óváros nevezetességeit csodáljuk meg. Meg-
tekintjük a Városházát, tornyán a középkori óraművel, 
az Orlojjal, amely immár ötszáz éve minden kerek órá-
ban bábjátékkal szórakoztatja a nézőket, de megnéz-
zük a Lőportornyot, valamint a Reprezentációs Házat is 
(Az Óváros és az Újváros határán, a Lőportorony szomszéd-
ságában elhelyezkedő épület Prága legszebb szecessziós 
épülete). A városnézés a Vencel téren ér véget, ahol sza-
badidőnk alatt elvegyülhetünk az adventi forgatagban.

3. NAP
Reggeli után búcsút veszünk Prágától és elutazunk 
Brnoba, Morvaország történelmi központjába. A vá-
rosba érve először megtekintjük a főbb nevezetessé-
geket: a gótikus Szent Péter és Pál katedrálist, amely 
a város jelképe (e székesegyház található a cseh 10 ko-
ronás érmén), a Piacteret (Káposzta tér), rajta a 300 éves 
Parnasszus-kuttal, a Kapucinusok kriptáját (a város leg-
hátborzongatóbb látványossága: a kriptában 153 db, 
több száz éve halott szerzetes és nemes korabeli ruhába 
szépen felöltöztetett, tökéletesen kiszáradt múmiája he-
ver a poros padlón...) A városnézés során útba ejtjük 
a Régi Városházát is, melynek megcsodáljuk különleges 
gótikus kapuját és találkozhatunk a „brnoi sárkánnyal”. 
A városnézés után szabadidő az adventi forgatagban. 
Hazaindulás a késő délutáni órákban.

MINDENKIT ÉRHET BAJ KÜLFÖLDÖN…

UTAZÁSÁHOZ KÖSSÖN UTASBIZTOSÍTÁST!



Advent Zakopaneban

Fakultatív programok / belépők ára: 
Fakultatív vacsora: 3.400 Ft/fő;
egyágyas felár: 6.000 Ft/fő; 
siklóvasút Zakopaneban: kb. 23 PLN/fő.

Részvételi díj: 32.500 Ft/fő

KÉT NAPOS PROGRAM

1. NAP 
Kora reggeli indulás. Folyamatos utazás Selmecbányá-
ig, Európa hajdani legnagyobb ezüst kitermelő helye 
volt. Az Unesco által védett városban a belvárost egy 
rövid séta során ismerjük meg (Szentháromság szo-
borcsoport, Szent Katalin templom). Ezután folytatjuk 
utunkat Zakopanéba, Lengyelország „téli fővárosába” 
ahová a kora délutáni órákban érkezünk meg. (A telepü-
lés nemcsak lélegzetelállító havas csúcsairól híres, hanem 
a múltat idéző erkélyes, egymás fölé magasodó tetőzetű, 
zsindelyes, szép fafaragású, jellegzetesen zakopanei stílu-
sú gorál házairól is.) Rövid belvárosi séta közben meg-
látogatjuk a híres ótemplomot, a mellette található 
„hősök temetőjét”. A szállás elfoglalása után szabadidő. 
(Fakultatív vacsora a szállodában.)

2. NAP
Reggeli a szállodában, majd szabad program keretében 
felfedezhetjük a hosszú sétálóutcát, melynek karácso-
nyi forgataga folytatódik a híres „zakopanei piacon”, 
ahol számtalan eladó csábítja a vásárlókat értékes 
bőráruktól kezdve mindenféle ruhaneműkig, ajándék-
tárgyakon keresztül a jellegzetes füstölt gurál sajtig. 
A szabadidő alatt lehetőség nyílik még feljutni a Guba-
lowka csúcsra felvonóval, mely 1.123 méterre szállítja 
a kirándulókat. (A Gubalowka csúcsról szép idő esetén 
gyönyörű panoráma tárul elénk, de számtalan étkezési 
lehetőség is várja a látogatókat.) Visszaindulás kb. 13 
órakor. Útközben tartunk egy rövid megállót Késmár-
kon. (A Szepesség legfestőibb fekvésű városa.) A város-
nézés során megtekintjük a fatemplomot, valamint az 
új evangélikus templomot, melyek a világörökség részét 
képezik.

Advent Zakopaneban2019. DECEMBER 14-15.
(szombat - vasárnap)

ELHELYEZÉS: HOTEL 3*        
ELLÁTÁS: REGGELI (FAKULTATÍV VACSORA)

Advent Zakopane ban
Kora reggeli indulás. Folyamatos utazás rövid megállók-
kal Zakopanéba. Lengyelország „téli fővárosába” a déli 
órákban érkezünk meg. Rövid belvárosi séta közben 
meglátogatjuk a híres ótemplomot, a mellette található 
„hősök temetőjét”. Ezt követően szabad program kereté-
ben felfedezhetjük a hosszú sétálóutcát, melynek kará-
csonyi forgataga folytatódik a híres „zakopanei piacon”, 
ahol számtalan eladó csábítja a vásárlókat. A szabadidő 
alatt lehetőség nyílik még feljutni a Gubalowka csúcsra 
felvonóval, mely 1.123 méterre szállítja a kirándulókat. 
Visszaindulás a késő délutáni órákban.

Részvételi díj: 14.000 Ft/fő
Fakultatív programok / belépők ára: 
Siklóvasút Zakopaneban: kb. 23 PLN/fő.

2019. NOVEMBER 23.
ÉS DECEMBER 21. (szombat)

Advent Kassán
Indulás  a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás 
Szlovákiába. Első megállónk Krasznahorkaváralján
lesz, ahol az Andrássy-mauzóleumot tekintjük meg. 
(A különlegesen szép, szecessziós stílusú mauzóleumot, 
müncheni művészekkel, 1904-ben építtette Krasznahorka 
ura, Andrássy Dénes felesége, Franciska számára. A vár 
2020-ig felújítás alatt áll). A program Szlovákia második 
legnagyobb városában, Kassán folytatódik, amely 2013-
ban Európa kulturális fővárosa volt. Itt idegenvezető ka-
lauzolásával a belváros nevezetességeit tekintjük meg 
(Dóm, Miklós-börtön, Rodostói-ház, Szent Mihály-kápolna, 
Rákóczi-kripta, Orbán-torony, Városháza, Domonkosok 
temploma, Márai-szobor...). Délután meglátogatjuk az 
adventi vásárt és megkóstoljuk a helyi specialitásokat, 
majd a kora esti órákban indulunk haza.

Részvételi díj: 13.500 Ft/fő
Fakultatív programok / belépők ára: 
Andrássy Mauzóleum belépő: kb. 3 €/fő, gyerek: 1,5 €; 
kassai belépők: kb. 5 €/fő

2019. DECEMBER 21.
(szombat)



FELSZÁLLÁSI LEHETŐSÉGEK AZ AUTÓBUSZOS PROGRAMOKNÁL: 
Orosháza, Hódmezővásárhely, Szeged, Kistelek, 

Kiksunfélegyháza, Kecskemét
továbbá

• a bécsi, hadresi, schloss ho� , burgenlandi, mariazelli, johannesbachklammi,
brnoi prágai és pozsonyi programoknál:

Budapest (Campona) és az M1-es autópálya mentén
• a kassai és zakopanei programoknál:  

Budapest (M0-ás), Alacska pihenőhely és az M3-as autópálya mentén
• a bledi programnál: 

Budapest (Campona) és az M7-es autópálya mentén
• a belgrádi programnál:

Szentes, Csongrád, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Szeged
• a szabadkai bevásárló programnál:

csak Szeged

Advent Pozsonyban
Kora reggeli indulás. Folyamatos utazás Kittsee-ig, 
a Hauswirth Csokoládégyárba (kóstoló és vásárlási lehe-
tőség karácsonyi édességekből). Továbbutazás Pozsony 
belvárosába, ahol a helyi idegenvezetőnk kíséretében 
gyalogos városnézésen ismerkedünk a város neveze-
tességeivel. (Új-híd, Hal tér, Szent Márton Székesegyház, 
a „hóhér háza”, Mihály-kapu, Prímás-palota...) Ezt köve-
tően a szlovák konyha ízeit ismerhetjük meg a Zichy 
Étteremben. (Menü: húsleves, csirkemellfi lé „pozsonyi 
módra”, körettel és desszert.) Ebéd után szabad program 
az adventi forgatagban. (Ekkor lehetőség van felmenni 
a várhegyre és meglátogatni a csodálatosan helyreállított 
pozsonyi várat amely a városnak a jelképe. A várból jó idő 
esetén csodálatos kilátás nyílik a városra. Szintén érdemes 
megnézni a város legújabb jelképét az „UFO-hidat”, amely 
84 m-re magasodik a Duna fölé.) Hazaúton megállunk 
Győrben. Kb. 2 óra szabadidő Magyarország „leghan-
gulatosabb” adventi vásárában. (A Széchenyi tér lesz 
az adventi fesztivál központi helyszíne. A téren a mindenki 
karácsonyfája és az adventi koszorú mellett idén is az el-
maradhatatlan zenés fényjátékkal is kedveskednek a láto-
gatóknak.)

Fakultatív programok / belépők ára: 
Tradicionális szlovák ebéd: 14 € /fő.

Részvételi díj: 13.000 Ft/fő

2019. NOVEMBER 30.,
DECEMBER 7. ÉS 21. (szombat) Advent  Bledben                 

   és Ljubljanában

Fakultatív programok / belépők ára: 
Fakultatív vacsora: 2.100 Ft/fő; egyágyas felár: 7.500 Ft/fő; 
Felvonó + Várbelépő: kb. 4 €/fő.

Részvételi díj: 35.500 Ft/fő

KÉT NAPOS PROGRAM

1. NAP 
Indulás a hajnali órákban. Folyamatos utazás  Szlové-
niába. Első megállónk Trojaneban lesz. (Itt készül a világ 
legfi nomabb fánkja). Miután megkóstoltuk az óriás fán-
kot és kigyönyörködtük magunkat a kilátóban, tovább 
indulunk. Kora délután érkezünk Európa legkisebb fő-
városába Ljubljanaba, melynek óvárosa műemlék vé-
delem alatt áll. A  belvárosi sétánk során megtekintjük 
a fő nevezetességeket (Preseren tér, Székesegyház, a Város-
háza,  Hármas híd,  Sárkány-híd, - mely a város legismertebb 
jelképe). Egy különleges, üvegkocka siklóval felmegyünk 
a várdombra, – ahonnan csodálatos a kilátás a városra –
és megtekintjük a várat (itt raboskodott 1849-ben gróf 
Batthyány Lajos, az első felelős magyar miniszterelnök). 
A belvárosba visszatérve a szabadidő alatt belekóstol-
hatunk a város adventi hangulatába. Kora este indulunk 
Bledbe. Szállásunk elfoglalását követően szabadidő. 
(Érdemes felkeresni a bledi adventi vásárt a tó mentén, a Park 
Szálló mellett. Itt felmelegíthetjük magunkat egy bögre for-
ralt borral és megcsodálhatjuk a szlovén kézműves terméke-
ket és akár meg is vásárolhatjuk a karácsonyi ajándékokat.)

2. NAP
Reggeli után még sétálhatunk egyet a Bledi-tó partján, 
élvezve a kristálytiszta levegőt, majd busza szállunk és 
Kranjba indulunk. A történelmi belvárosban sétánk 
során számtalan középkori műemléket csodálhatunk 
meg. Elsétálunk a Khislstein kastély mellett (itt működik 
a Gorenjska Múzeum kiállítása), megcsodáljuk a Spital 
Tornyot, majd a Glavni téren (az óváros főtere, melyet 
2013-ban teljesen felújítottak), elvegyülhetünk az adventi 
vásárban. Rövid szabadidő után hazaindulunk.

ELHELYEZÉS: HOTEL 3*        
ELLÁTÁS: REGGELI (FAKULTATÍV VACSORA)

Advent  Bledben                 2019. NOVEMBER 30 - DECEMBER 1. 
(szombat-vasárnap)



2019. NOVEMBER 23.
(szombat)

2019. DECEMBER 7. 
(szombat)Advent Bécsben

Kora reggeli indulás után utazás Kittsee-ig, a Haus-
wirth Csokoládégyárba (kóstoló és vásárlási lehető-
ség karácsonyi édességekből). Az „édes megálló” után 
Schönbrunnban folytatódik a program (kastélylátoga-
tás a „Grand Tour” útvonalon vagy szabadidő a kastély 
parkjában található adventi vásárban).  Délután Bécs 
belvárosának felfedezése idegenvezetővel (Ring, Ope-
raház, Kärtner Strasse, Stephansdom, Graben, Hofburg, 
Parlament, Rathaus). Városnézésünk a városháza előtti 
Christkindlmarkt-nál ér véget, ahol szabadidő a vissza-
indulásig.

Valamennyi bécsi, autóbuszos program részvételi díja: 13.500 Ft/fő

Schönbrunn program

Fakultatív programok / belépők ára: 
Schönbrunni Kastély: 20 € / felnőtt; 13 € / gyermek (18 éves korig).

Kora reggeli indulás után utazás Kittsee-ig, a Haus-
wirth Csokoládégyárba (kóstoló és vásárlási lehetőség 
karácsonyi édességekből). A csokoládégyár látogatás 
után a Madame Tussauds Panoptikumban folyta-
tódik a program (Itt 80 viaszfi gurát csodálhatunk meg 
az osztrák és a világtörténelemből, valamint találkoz-
hatunk napjaink sztárjaival is. A teljesség igénye nélkül:  
Ferenc József és Sissy, Mozart, Mária Terézia, Johnny Depp, 
Nicole Kidman, Angelina Jolie, Michael Jackson). A láto-
gatás után Bécs belvárosának nevezetességeit tekint-
jük meg idegenvezetővel (Ring, Operaház, Kärtner Strasse, 
Stephansdom, Graben, Hofburg, Parlament, Rathaus). 
Városnézésünk a városháza előtti Christkindlmarkt-nál 
ér véget, ahol szabadidő a visszaindulásig.

Fakultatív programok / belépők ára: 
Madame Tussauds Panoptikum: kb. 20 €/felnőtt; 
12 €/gyermek (14 éves korig).

Panoptikum program

2019. NOVEMBER 16., 30.
ÉS DECEMBER 14. (szombat)

Panoptikum program2019. DECEMBER 21. 
(szombat)

Kora reggeli indulás után utazás Kittsee-ig, a Haus-
wirth Csokoládégyárba (kóstoló és vásárlási lehetőség 
karácsonyi édességekből). A csokoládégyár látogatás 
után folytatjuk utunkat. Bécs belvárosába, ahol először 
az Operaházat tekintjük meg (A Staatsoper Bécs zenei 
életének központja. Az épület elsőként épült fel a bécsi 
Ringen. Nézőterén 2200 látogató fér el. A vezetés során 
bejárjuk majd az egész épületet, a fogadócsarnoktól 
kezdve a főlépcsőházon át a márványteremig, a díszbüfét 
és a nézőteret. A látogatás hossza kb. 50 perc.) Az opera-
ház látogatás után idegenvezetővel teszünk egy sétát 
(Ring, Kärtner Strasse, Stephansdom, Graben, Hofburg, 
Parlament, Rathaus). A városnézés a városháza előtti 
Christkindlmarktnál ér véget, ahol szabadidő a vissza-
indulásig.

Opera program

Fakultatív programok / belépők ára: 
Operaház látogatás: kb. 9 €/fő

Folyamatos utazás Bécsbe. A belvárosba érkezés után 
idegenvezetővel teszünk egy sétát (Ring, Kärtner Strasse, 
Stephansdom, Graben, Hofburg, Parlament). A város-
nézés a Kunsthistorisches Museumnál (Szépművé-
szeti Múzeum) ér véget, ahol megtekintjük a kiállítást 
amely Caravaggio festőművész és Gianlorenzo Bernini 
szobrászművész alkotásaiból nyílt. (Caravaggio itáliai 
festő, aki korának művészeti elvárásai ellen lázadva vált 
a manierizmus, valamint a 17. század eleji naturalisztikus 
ábrázolás iskolateremtő képviselőjévé. Forradalmian új 
stílusa a barokk festészet ismertetőjegye lett.  Gianlorenzo 
Berniniben egyesek a zseniális művészt tisztelték, mások 
elítélték mint a mértékletesség és a harmónia ellensé-
gét. A reneszánsz egyetemesség utolsó képviselője volt, 
s egyszersmind az első sokoldalú barokk mester). A tárlat-
látogatás után szabadidő visszaindulásig az adventi 
vásárban.

Fakultatív programok / belépők ára: 
Szépművészeti Múzeum belépő: 17 €/fő

Caravaggio program



ADVENT BÉCSBEN

Advent Expressz

A részvételi díj magában foglalja a menettérti jegyet és helybiztosítást. A tájékoztatás nem tel-
jeskörű. A programok árát és az azokban foglalt szolgáltatások részletes bemutatását keresse we-
boldalunkon!  Az utazás szervezője: MÁV Nosztalgia Kft.  
Engedélyszám: R-00784/1993/2000  |  Tel.: (+36 1) 269 52 42  |  jegyiroda@mavnosztalgia.hu

Ha advent, akkor Bécs! Ha Bécs, akkor Élményvonat!

A kép illusztráció.

Ha advent, akkor Bécs! Ha Bécs, akkor Élményvonat!

Élményvonat Szegedről Bécsbe
(Szeged, Kistelek, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Nagykőrös vagy Cegléd felszállással)

2019. november 23. (szombat)

Töltsenek el egy karácsonyi vásárlással egybekötött kellemes napot a csodás 

fényekben úszó bécsi adventi vásárban! Advent időszakában Bécs legszebb te-

rei karácsonyi vásárrá alakulnak át. A „Wiener Adventzauber” (Bécsi adventi 

varázslat) alkalmából a Rathausplatz és Maria-Theresien-Platz is fénylő mese-

világgá változik, és karácsonyi ajándékokat, édességeket, italokat kínálnak. 

A vonat fedélzetén kellemes hangulattal és színvonalas vasúti szolgáltatások-

kal várjuk a vendégeket: hostessek, üdvözlőital és -falatkák, utastájékozta-

tás,  búcsúajándék. A vonaton idén már három kocsiosztály közül választhat-

nak az utasok. A szerelvényben hangulatos étkezőkocsi is közlekedik, ahol 

mérsékelt árakon étkezhetnek az odaútban reggelizni, visszaútban vacsorázni 

vágyók. A bárkocsiban a zenés-táncos szórakozást kedvelőket várjuk.  

Részvételi díjak
Economy Club felnőtt:         13.990 Ft/fő

Economy Club gyermek (4-14 éves korig):        9.990 Ft/fő 

Pullman Club osztályon:         27.990 Ft/fő 

Imperial Club - kétszemélyes lakosztályban: 59.990 Ft/fő 

Fakultatív programok
Városnézés Bécs belvárosában, idegenvezetővel: 3.000 Ft/fő

Városnézés Nosztalgia villamossal, idegenvezetővel: 7.000 Ft/fő

2019. DECEMBER 14. 
(szombat)Advent Burgenlandban

Kora reggeli indulás. Folyamatos utazás rövid megállók-
kal Forchtenstein-ig, ahol Fraknó várának megtekinté-
sével indul a programunk. A várlátogatás után szabadidő 
a fraknói várban található adventi vásárban. (2010-ben 
és 2011-ben Ausztria legszebb adventi vásárának válasz-
tották!) Következő megállónk a kis ékszerdoboz, Rust
barokk kisvárosa lesz, amely szintén adventi hangulat-
ban vár ránk. (Főterén az óriási karácsonyfa „árnyékában” 
gasztronómiai örömöknek hódolhatunk, a Christkindlmarkt 
árusai pedig a festői polgárházakban várják vevőiket, me-
lyek ilyenkor megnyitják kapuikat.) Késő délután indulunk 
haza. Útközben megállunk Győrben, „Magyarország leg-
szebb adventi vásárában”.

Fakultatív programok / belépők ára: 
Fraknó Vára idegenvezetéssel + belépő az adventi vásárra + forralt bor: kb. 14 €;
Csak belépő az adventi vásárra: kb. 5 €/fő (6 éves korig ingyenes).

Részvételi díj: 13.500 Ft/fő

2019. DECEMBER 7.
(szombat)

Kora reggeli indulás. Folyamatos utazás Klosterneuburg-
ba, ahol látogatást teszünk az apátságban. A kincstár, az 
apátsági templom, a kerengő és a Verduni-oltár megtekin-
tése után szabadidő az adventi vásárban. A déli órákban 
indulunk tovább Hadresbe, ahol Ausztria egyik legkü-
lönlegesebb adventi vására vár ránk. (Az 1650 lakosú alsó-
ausztriai településen található Európa leghosszabb pince-
sora). A festői pincesoron szinte csak kézműves termékek és 
ételek, italok kaphatóak. Zenei és gyerekprogramok, felol-
vasások színesítik a kínálatot a gőzölgő meleg italok mel-
lett, alkonyattól pedig csak fáklyák világítanak a pincesoron, 
fokozva az adventi hangulatot... A meghitt, már-már baráti 
hangulatban eltöltött szabadidő után kb. 17.00 órakor in-
dulunk haza.

Advent Hadresben 

Fakultatív programok / belépők ára: 
Klosterneuburgi belépő: kb. 13 €.

Részvételi díj: 14.000 Ft/fő



Advent Mariazellben2019. NOVEMBER 30.
(szombat)

Hajnali indulás. Folyamatos utazás Gloggnitz-ig, a Lindt 
Csokoládégyárba (vásárlási lehetőség karácsonyi édes-
ségekből). A program Mariazellben folytatódik, ahol 
rövid városnézés után szabadidő a város főterén az 
adventi forgatagban. Fakultatívan lehetőség van meg-
látogatni a Pirker mézeskalácsüzemet és az Arzber-
ger likőrüzemet (itt 33 féle gyógynövényből állítják elő 
a gyógyító nedüt). Jó idő esetén lehetőség lesz felmenni 
felvonóval a Bürgeralpe 1266 méteres csúcsára. Haza-
indulás késő délután.

Fakultatív programok / belépők ára: 
Pirker mézeskalácsüzem: kb. 6,5 € /fő; 
Arzberger likőrüzem: kb. 3 €/fő; 
Bürgeralpe felvonó: kb. 19,9 €/felnőtt; 12,7 €/gyerek (14 éves korig).

Részvételi díj: 14.500 Ft/fő

Advent  
Johannesbachklamm ban Johannesbachklamm ban 

2019. DECEMBER 7.
(szombat)

Kora reggeli indulás. Folyamatos utazás Kismartonig,
ahol hangulatos karácsonyi környezetben tekinthetik 
meg az Esterházy kastélyt, majd tovább utazunk Glogg-
nitzba, a Lindt csokoládégyárba. (Itt betekintést nye-
rünk a csokoládégyártás érdekességeibe, majd vásárlási 
lehetőség a gyár boltjában). Délután a wür� achi adventi 
vásárt látogatjuk meg, mely az egyik legérdekesebb az 
adventi vásárok közül. (A falu fő látványossága a Johan-
nesbachklamm, vagyis a Grünbachi-katlan, egy sziklás 
szurdok. Ennek a szurdoknak a bejáratánál rendezik meg 
a vásárt, az erdő szélén, romantikus természeti környezet-
ben.) Késő délután indulunk haza.

Részvételi díj: 14.000 Ft/fő
Fakultatív programok / belépők ára: 
Kastélybelépő: kb. 10 €/fő; Adventi vásár belépő: kb. 5 €/fő; 
szurdok belépő: kb. 2,5 € / fő.

TOP TOURS UTAZÁSI IRODA KFT.
6722 Szeged, Szentháromság u. 15.

Telefon: 62/420-494;  62/635-295; f Mobil: 20/92-58-447; 30/37-79-864
Web: www.toptours.hu f E-mail: toptours@toptours.hu
Működési engedély szám: U-000746
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-84669/2015

A leporellóban szereplő tájékoztatás nem teljes körű. 
Az utazási és útlemondási feltételekről valamint az adatkezelési 
szabályzatról a honlapunkon, a www.toptours.hu oldalon, 
továbbá irodánkban és valamennyi partnerirodában tájékozódhat.

MINDEN AUTÓBUSZOS ADVENTI PROGRAMUNK ESETÉBEN 
IDEGENVEZETŐ KÍSÉRI A CSOPORTOT.

AZ AUTÓBUSZOK VALAMENNYI BÉCSI PROGRAM ESETÉBEN 
RENDELKEZNEK BEHAJTÁSI ENGEDÉLLYEL!

Advent a Schloss Hof                 
   kastélyban

Kora reggeli indulás. Folyamatos utazás Kittsee-ig, a Haus-
wirth Csokoládégyárba (kóstoló és vásárlási lehetőség 
karácsonyi édességekből). Továbbutazás Schloss Hofba.
Alsó-Ausztria keleti részén több mint 50 hektáron terül 
el a Ho�  kastély. (Az árkádok alatt, a majorsági udvaron 
100 stand kínál tradicionális kézműves és kulináris speciali-
tásokat. Karácsonyi kastélylátogatás, meghitt adventi zene 
és számos gyerekprogram teszi felejthetetlenné a Schloss 
Hof karácsonyi falut). Visszaindulás kb. 16.00 órakor. Út-
közben Győrben kb. 2 óra szabadidő „Magyarország 
legszebb adventi vásárában”.

Fakultatív programok / belépők ára: 
kastélybelépő: kb: 15 € / 9 € gyerek (18 éves korig).

Részvételi díj: 13.000 Ft/fő

Advent a Schloss Hof                 2019. DECEMBER 14. 
(szombat)

A PROGRAMOKBAN SZEREPLŐ, FORINTBAN MEGADOTT 
FAKULTATÍV PROGRAMOK ÉS EGYÁGYAS FELÁRAK 

340 FT / 1 € ÁRFOLYAMIG ÉRVÉNYESEK.



Aegon 
utasbiztosítások

Nagyon várom az utazást!
Jó időről, jó szállásról, és jó fényképekről

nem tudunk gondoskodni, de jó utasbiztosításról igen!

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
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