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Zaujímavosti
o najkrajšom období roku:
Zahrejte sa našou adventnou abecedou!

A ako advent:

Čo vlastne znamená advent?
Pojem advent (z lat.: adventus) znamená príchod.
Už od 5. storočia sa ľudia pripravujú na príchod Ježiša
na svet účasťou na bohoslužbách, modlitbou a konaním
dobrých skutkov. Adventný čas sa začína štvrtou nedeľou
pred 25. decembrom a končí 24. decembra.
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B ako Barborina vetvička:

Prečo dávame Barborinu vetvičku do vody?
Vetvička ovocného stromu kvitnúca uprostred zimy je
symbolom vianočného zázraku. Preto sa 4. decembra,
na sviatok svätej Barbory, odrezáva vetvička z ovocného
stromu a dáva sa do vody. Koľko vetvičiek rozkvitne do
24. decembra, toľko bude mať ten, kto ich odrezal,
v nasledujúcom roku šťastia alebo plodnosti.

C ako Christstollen (štóla):

Prečo počas adventu pečieme?
V predvianočnom období sa veľa pečie nielen preto, lebo
nám chutí. Pri zimnom slnovrate okolo 21./22. decembra
piekli už Kelti placky, ktoré symbolizovali jedlo bohov.
Z týchto „obetných chlebov“ sa v kresťanstve vyvinuli štóly
takzvané „Christstollen“. Zdá sa, že medovníky sú zas spojené s pohanskými zvykmi, ktoré sa po latinsky označovali
ako „libum“ (=placka/obetný koláč).

www.dolne-rakusko.info/advent
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Obdobie ticha a zázrakov.
Tam, kde je advent najkrajší.
Výnimočné miesta pre výnimočný čas: Za hradnými a mestskými
bránami, v starých zrúcaninách alebo malebných vínnych uličkách.
Ligotavé svetlá, vôňa borovíc a súzvuk zvončekov. Prezradíme
vám, kde môžete zažiť skutočné tradície a kde nájdete dolnorakúske vianočné trhy s tou pravou atmosférou. Vianočné trhy,
na ktoré možno pricestovať verejnou dopravou, sú označené
týmto symbolom:
4

Pôvodný, tradičný a autentický:
Advent vo vínnych uličkách regiónu Weinviertel

Miešanie prísad, miesenie cesta...mmm...ako to len vonia!
Škoricou, vareným vínom a perníkovým korením. S našimi
obľúbenými sušienkovými receptami si môžete príjemne
skrátiť čakanie na Ježiška.
Želáme vám
krásne predvianočné chvíle v Dolnom Rakúsku!

www.dolne-rakusko.info/advent
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Vianočné trhy
na Dunaji

St. Pölten

jedinečnú kulisu na hľadanie
perfektného vianočného darčeka.
8. až 24. novembra,
Pia 15–19 hod., So a Ne 10–19 hod.

© Robert Herbst

Vianočné trhy na
hradnej zrúcanine Aggstein
Remeselné vianočné trhy vás
očaria kombináciou ukážok
súčasných umeleckých remesiel
v bývalej rytierskej sále a pestrým,
stredovekým trhovým ruchom na
nádvoriach. Malebný hrad ponúka

Dunaj
Dolné Rakúsko

6

Očarujúce svetlá kultúrneho svetového dedičstva Wachau,
ako aj tu, v opátstve Stift Göttweig.
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2. Mestský advent
v Kremse
Predvianočná nálada panuje v
Kremse už tradične od novembra,
kedy mesto pozýva do dominikánského kostola na tzv. Druhý
kremský mestský advent. Podujatie
otvára celý rad vianočných trhov
v meste Krems aj celom regióne.
15. až 24. novembra,
Pia 15–19 hod., So a Ne 10–19 hod.
Adventné mestečko
Schloss Hof
Na arkádovom a hospodárskom
nádvorí ponúka okolo 100 trhových stánkov tradičné remeselné
umenie, nápady na darčeky a kulinárske špeciality. Návšteva bude
nezabudnuteľným zážitkom aj
vďaka vianočným zámockým prehliadkam, chytľavej vianočnej hudbe a bohatému programu pre deti.
16. novembra až 22. decembra,
vždy v So a Ne 10–19 hod.
Advent
na zámku Eckartsau
Počas troch predvianočných víkendov sa v obci Eckartsau miestny
zámok a jeho vnútorné nádvorie
premenia na očarujúce vianočné
trhy. Organizátori pozývajú na

oddych, zatiaľ čo sa rozmanitý
program postará o dobrú zábavu.
16. a 17., 23. a 24. novembra,
So 12–19 hod., Ne 12–18 hod.
ako aj 30. novembra a 1. decembra,
So 12–21 hod., Ne 12–19 hod.
Advent
v meste Melk
Adventné mestečko v Melku je
situované v jedinečnom prostredí.
Okrem klasiky, ako sú horúce gaštany, punč a pod. tvorí príjemný
akustický sprievod aj veľkolepý
hudobný program.
29. novembra až 22. decembra,
vždy v Pia 16–20 hod., So 12–20 hod.
a Ne 12–19 hod.
KA Advent v
GARTEN TULLN
(TULLNSKÝCH ZÁHRADÁCH)
Keď sa záhrady po prvý raz premenia na adventné mestečko,
stretne sa gastronómia s remeselným umením. Za zvuku vianočných kolied tu rodiny spoločne
tvoria adventné vence a tí celkom
malí sa tešia z jazdy na poníkoch.
30. novembra a 1. decembra,
10–20 hod.
NOVIN

www.dolne-rakusko.info/advent
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Perník s polevou z vareného vína
Recept reštaurácie Mörwald „Zur Traube“, Feuersbrunn
Perník
_ 400 g medu
_ 60 g kryštálového cukru
_ 220 g múky
_ 20 g perníkového korenia
_ 2 žĺtky
_ 60 g rumu
_ 140 g ražnej múky
_ 2 špičky noža prášku do pečiva
_ 100 g kandizovaného ovocia
_ 50 g nasekaných orechov
Poleva z vareného vína
_ 100 g práškového cukru
_ 3–4 PL sirupu z vareného vína
_ citrónová šťava

Postup
Zahrejte med s cukrom a pridajte
múku zmiešanú s perníkovým
korením. Zmes nechajte cca 10 min.
odstáť a potom do nej primiešajte
zvyšné prísady. Rozotrite na plech
a pečte v rúre na 170 °C cca 15 min.
Na vytvorenie polevy z vareného
vína zmiešajte všetky prísady,
až kým nebudú mať požadovanú
konzistenciu. Perník nechajte
vychladnúť, potom ho polejte polevou a nakrájajte na kosoštvorce,
obdĺžniky alebo trojuholníky.
Ďalšie receptové nápady nájdete na
www.dolne-rakusko.info/recepty
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Advent v opátstve Göttweig
Krajšia už ani adventná atmosféra
nemôže byť. Opátstvo sa bude už
po 30. raz vianočne prezentovať
pôsobivými výhľadmi a mimoriadnymi zážitkami pre malých
aj veľkých.
30. novembra až 8. decembra,
denne 10–18 hod.
Wachauský advent
na zámku Dürnstein
Ešte väčší, ešte krajší, ešte
pôsobivejší! Okrem množstva
skvelých výrobkov ponúka
wachauský advent na zámku
Dürnstein aj rozmanitý program.
7. až 22. decembra,
vždy v So a Ne 13–20 hod.
ARTvent |
Umenie a kultúra v Tullne
Každý rok tu svoje diela prezentujú
umelci a umelkyne umeleckej dielne
Tulln. To predstavuje perfektnú
príležitosť na nájdenie špeciálnych
vianočných darčekov alebo prizeranie sa tomu či onomu umelcovi
pri práci. Keď sa v historických
múroch Kostola minoritov rozozvučia strunové nástroje, klarinet
či dychové nástroje v sprievode
spevu vianočných piesní, ktoré

nútia k rozjímaniu, vtedy nastane
prestávka od adventného zhonu
a bude panovať pokoj.
Umelecká dielňa: 7. až 15. decembra,
vždy So a Ne 14–19 hod.
Minoritný kostol: 7. decembra,
15.30 hod. a 17 hod.
Traismauer Kripperl
Druhú adventnú nedeľu sa na
zámku Traismauer roztancujú
bábky. Klasickým vrcholom
adventného víkendu je obľúbené
divadlo s 200-ročnou tradíciou.
Ponuku dopĺňajú umelecké
remeslá, voňavé vianočné pečivo
a hrejivé varené víno.
Živý vianočný betlehem: 8. decembra, 15–16.30 a 17–18.30 hod.
Stredoveké vianočné
trhy v Korneuburgu
Na radnici a vnútornom nádvorí
sa v sprievode stredovekej hudby
prezentujú starodávne umelecké
remeslá a tradičné remeselné
umenie.
14. a 15. decembra, od 15 hod.
Všetky vianočné trhy dunajského
regiónu Dolného Rakúska nájdete
na: www.donau.com/sk/dunajdolne-rakusko/

www.dolne-rakusko.info/advent
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Vianočné trhy
v regióne Mostviertel

St. Pölten

Po prvýkrát budú tunajšie trhy
doplnené aj o ponuku „Jagavé
dedinské Vianoce“.
www.flammende-weihnacht.at

© schwarz-koenig.at

„Žiarivé Vianoce“ – miesto
horúceho muštu a železa
Št kováčskych dielní, opátstiev
a kláštorov pozdĺž Muštovej z Železnej cesty sa postupne s hrejivými
košmi s ohňom, žiarivými svetlami
a pariacim sa horúcim muštom
v hrnčeku vkráda čaro Vianoc.

Mostviertel
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„Žiarivé Vianoce“ vo Waidhofene an der Ybbs
s umeleckými remeslami, svetlom sviečok a kultúrnymi pôžitkami.
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Žiarivé rodinné Vianoce:
Neubruck
(Scheibbs, St. Anton/Jeßnitz)
Tam, kde sa kedysi pod rukami
Andreasa Töppera kulo železo,
očarúvajú dnes návštevníkov praskajúce adventné ohne, pôvabné
remeselné umenie a vianočná
hudba. Tento zážitok pre celú
rodinu je situovaný vnútri aj
v okolí zrekonštruovaného zámku
Töpperschloss.
23. a 24. novembra,
So 11–19 hod., Ne 10–18 hod.
Žiarivé zámocké Vianoce:
St. Peter in der Au
Na rozprávkovom renesančnom
zámku nájdete ponuku sedliackych
remesiel a umeleckých vianočných
dekorácií zo skla, slamy a keramiky.
S horúcim muštom a pečivom
stojac pri koši s ohňom počúvajte
zvuky dychových nástrojov. Takto
znejú Vianoce.
30. novembra a 1. decembra,
So a Ne 10–18 hod.
Žiarivé kartúzske Vianoce:
Gaming
Ohnivý kultúrny zážitok: Od umeleckých remesiel po roľnícke
produkty v sprievode klasických

a ľudových melódií. Adventné čítanie pri svetle sviečok vás naladí na
Vianoce. V sobotu sú na programe
sprievody čertov.
30. novembra až 8. decembra,
Po–Pia 13–18 hod., So a Ne 10–18 hod.
Žiarivé Vianoce plné svetla:
Waidhofen an der Ybbs
Umeleckí remeselníci tu predvádzajú
svoje remeslo. Farmárky prikladajú
do ohňa v reštaurácii Schwarze
Kuchl. Najmenší návštevníci sa
zúčastňujú tvorivej dielničky. Starší
hostia sa môžu pozerať, načúvať
a ochutnávať. Advent strávený
v historickom zámku Rothschild
a na jeho arkádovom nádvorí tak
navodí tú správnu atmosféru a
radostné predvianočné očakávanie.
6. až 8. decembra, Pia–Ne 10–19 hod.
Žiarivé dvorné Vianoce:
Seitenstetten
Horúci zážitok: „Ako sa páli hruška“
– od hrušky k ušľachtilému destilátu.
Ešte viac kulinárskych a hudobných
delikates, živé remeslá a vianočná
pošta čakajú na návštevníkov
v zastrešenom hospodárskom
dvore kláštora.
13. až 15. decembra,
Pia 13–18 hod., So a Ne 9–18 hod.

www.dolne-rakusko.info/advent
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Muštové pečivo
Recept rodiny Binderových, viecha Mostheuriger „Zur Steinernen Birne“,
St. Peter/Au
Prísady
_ 250 g masla
_ 250 g múky
_ 4 PL hruškového muštu
z regiónu Mostviertel
_ štipka soli
_ malinový džem
_ práškový cukor

Postup
Zmiešajte a vymieste maslo, soľ,
múku a mušt. Cesto nechajte
polhodinu oddychovať, následne
ho vyvaľkajte a vykrojte do
3–4 mm hrubých krúžkov.
Do ich stredu dajte malinový džem
a spojte okraje cesta. Pečte v rúre
na 180 °C cca 10–15 minút.
Nakoniec pečivo poprášte práškovým cukrom.

Náš tip:
Pečivo chutí extra dobre
s pohárikom malinovej pálenky.

Ďalšie receptové nápady nájdete
na www.mostviertel.at/rezepte a
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Žiarivé kováčske Vianoce:
Ybbsitz
Oheň, železo a detailná remeselná
práca: Kováčske dielne z celej Európy
vytvárajú na historickom námestí
skutočné umelecké diela z kovu.
Toto divadlo bude doplnené remeselníkmi, ktorí budú priasť, sústružiť,
pliesť koše či maľovať na poháre.
14. a 15. decembra,
So 10–19 hod., Ne 9–18 hod.
KA Jagavé dedinské
Vianoce
Rozmanité nádherné výrobky
v stánkoch sú vyrábané manuálne
a vlastnoručne. Často vyrobené
z prírodných regionálnych materiálov.
NOVIN

Lunzský advent v múzeu Amonhaus:
23. a 24. novembra,
So 14–19 hod., Ne 10–18 hod.
Rosenauský advent:
23. a 24. novembra,
So 13–18 hod., Ne 9–17 hod.
Tichý advent na Sonntagbergu:
30. novembra, od 18 hod.
Vianoce na dedine, Reinsberg:
14. a 15. decembra,
So 14.30–22 hod., Ne 9–17 hod.

Vianočné trhy na
zámku Schallaburg
Jedinečná zmes originálneho
remeselného umenia a vianočnej
hudby a jedla. Viac ako 130 predajcov vo všetkých priestoroch a
na všetkých nádvoriach zámockej
záhrady. Ponuka siaha od šperkov
a keramiky cez oblečenie a umelecké
zväzovanie kníh až po umelecké
výrobky z dreva a sadry. Kyvadlová
doprava z Viedne.
13. až 15. decembra,
Pia–Ne 11–18 hod.
Príjemný advent na radničnom námestí v St. Pöltene
S hudbou, teplými nápojmi,
klasickými dobrotami, kreatívnymi
nápadmi na darčeky a rozmanitým
sprievodným programom, ako napr.
pochodom čertov, rôzn. živými
vystúpeniami, bábkovým divadlom
a oveľa viac. Na to všetko vás pozývajú najtradičnejšie vianočné trhy
tohto hlavného krajinského mesta.
22. novembra až 23. decembra,
Po–Št 16–21 hod.,
Pia–Ne a sviatky 13–21 hod.
Všetky vianočné trhy v regióne
Mostviertel nájdete na stránke
www.mostviertel.at/advent

www.dolne-rakusko.info/advent

13

Vianočné trhy
v regióne Waldviertel

St. Pölten

Waldviertelské špeciality zvedú
návštevníkov ku gurmánskym
zážitkom.
23. novembra až 8. decembra,
vždy v So a Ne 11–19 hod.

© Waldviertel Tourismus/Studio Kerschbaum

Waldviertelské vianočné trhy
na zámku Rosenburg
Vianočná atmosféra na zámku
Rosenburg: Sviatok zmyslov –
kúzlo času. Regionálni predajcovia,
umelci a remeselníci predvedú
svoje zručnosti v priestoroch
zámku Rosenburg.

Waldviertel
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Advent v obci Weitra: rozjímavá adventná idylka
uprostred romantického starého mesta.
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Dni adventu
na zámku Weitra
Tradičné umelecké remeslá, rušné
dielničky, domáce výrobky a rozjímavá adventná idylka uprostred
jedinečnej kulisy historického
mesta a zámku Weitra.
Tip: Špeciálny vlak Waldviertelskej
železnice z obce Gmünd.
30. novembra a 1. decembra,
So 9–19 hod., Ne 9–18 hod.
Advent v obci Jaidhof
Zámok Jaidhof v regióne Waldviertel
s prekrásnym zámockým nádvorím
a historickými priestormi ponúka
krásnu kulisu adventu v obci Jaidhof.
30. novembra a 1. decembra,
So 11–19 hod., Ne 10.30–19 hod.
Advent
na zámku Grafenegg
Počas adventu na zámku Grafenegg čaká na návštevníkov okolo
140 predajcov kvalitných umeleckých výrobkov a v osvetlenom
zámockom parku sa ponúkajú
kulinárske špeciality z Dolného
Rakúska. V rámci programu
„ORF NÖ Advent s hviezdami“
si môžete vychutnať veselý
program s čítaniami a koncertmi.
5. až 8. decembra, 10–19 hod.

Zlatý advent
v meste Zwettl
Perníky, škorica a jablkový punč –
vianočná vôňa sa tiahne žiarivo
vysvietenými ulicamihistorického
centra mesta Zwettl. Vynikajúce
špeciality pochádzajú z regiónu
Waldviertel. Dokonca aj stará
parná lokomotíva sa opäť vydá na
cesty počas svojich vianočných
jázd.
5. až 8. decembra, Št a Pia 14–19 hod.,
So 10–19 hod. a Ne 10–18 hod.
Schräger advent
v obci Schönberg am Kamp
V prevádzkach Alte Schmiede
a Weingut Grossauer sa vzájomne
stretávajú remeslá s vínnymi pôžitkami a špecialitami regiónu Waldviertel. Do pravej vianočnej nálady
vás dostane predčítavanie rozprávok,
predvádzanie kováčskeho remesla
či ohňová šou. Krásne a rozmanité
umelecké remeslá vás inšpirujú
pri hľadaní darčekov.
14. a 15. decembra,
So 10–20 hod. a Ne 10–18 hod.
Všetky adventné trhy v regióne
Waldviertel nájdete na stránke
www.waldviertel.at/
adventveranstaltungen

www.dolne-rakusko.info/advent
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© Studio Kerschbaum

Makové makrónky
Recept Andreasa Müssauera z prevádzky Café – Konditorei – Bäckerei Müssauer
a čokoládovne „Thayataler Schokoladen Manufaktur“, Waidhofen/Thaya
Prísady
_ 300 g práškového cukru
_ 200 g mletého maku
_ 100 g najemno strúhaných mandlí
_ 230 g vaječných bielkov (vážených)
_ 100 g kryštálového cukru
Krém
_ 200 g smotany
_ 200 g čokolády, nasekanej
_ 200 g slivkového lekváru
_ trochu škorice a rumu
Ďalšie receptové nápady nájdete
na www.waldviertel.at/rezepte a
www.dolne-rakusko.info/recepty
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Postup
1. Zmes: Zmiešajte 200 g práškového cukru, 200 g maku, 100 g mandlí
a 110 g vaječných bielkov. 2. Zmes:
Zo 120 g vaječných bielkov a 100 g
kryštálového cukru vyšľahajte tuhý
sneh,doň ručně 100 g práškového
cukru. 1. zmes zamiešajte, zdobičkou naneste na papier a pečte na
200 °C cca 12–15 min. Následne
nechajte vychladnúť.
Krém: Zahrejte smotanu, vmiešajte
do nej čokoládu, nechajte vychladnúť
na izbovú teplotu a následne vyšľahajte spolu so slivkovým lekvárom,
škoricou a rumom. Krém naneste
na makrónku a zlepte ním dva kusy.

ADVENT V DOLNOM RAKÚSKU 2019
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Waldviertelská
ponuka Häferlgucker
Nahliadnite kuchárom cez
plece. Prezradia vám svoje
recepty z maku, piva, byliniek
a iných surovín.
Od 241,– EUR
za os. v dvojlôž. izbe
(bez kuchárskeho kurzu)

Čo vás čaká:
_ 3 dni/2 noci s raňajkami
_ večera
_ waldviertelská kuchárska
zástera
_ waldviertelská kuchárska kniha
_ návšteva výrobcu
_ 4-hodinový vstup do kúpeľov
Sole-Felsen-Bad Gmünd
vrátane sauny
Vyberte si kurz varenia –
presné dátumy a ceny kurzov
nájdete na
waldviertel.at/haeferlgucker
Informácie a rezervácia:
Waldviertel Incoming
3910 Zwettl
Landstraße 16/1/2
Tel. +43/2822/541 09-90
info@waldviertel.incoming.at
waldviertel.at/haeferlgucker
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Waldviertelské
remeselné týždne
Preskúmajte tradičné remeselnícke dielne.
Od 225,– EUR za os. v dvojlôž.
izbe; Možnosť rezervácie:
14. 2. až 29. 3. 2020
Čo vás čaká:
_ 3 dni/2 noci s raňajkami
_ 3-chodová večera
_ waldviertelská zástera
_ 4-hodinový vstup do kúpeľov
Sole-Felsen-Bad Gmünd
vrátane sauny
_ dva kurzy s dĺžkou 2,5 hodiny
v remeselníckej dielni: Sústruženie, pletenie z vŕbových
prútov, kutie kôs, výroba
žulových šperkov, hrnčiarstvo,
drevorezba, tkanie kobercov,
výroba perleťových retiazok,
reštaurovanie rámov obrazov,
brúsenie skla
Informácie a rezervácia:
Waldviertel Incoming
3910 Zwettl, Landstr. 16/1/2
Tel. +43/2822/541 09-90
info@waldviertel.incoming.at
www.waldviertel.at/
handwerkswochen

www.dolne-rakusko.info/advent
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Vianočné trhy
v regióne Weinviertel

St. Pölten

Odporúčanie: Punč s lesnými plodmi a ovocie oblievané čokoládou.
29. novembra až 1. decembra,
Pia od 16 hod., So a Ne od 14.30 hod.

© Robert Herbst

Vianočné trhy okolo vínnej
uličky vo Wolkersdorfe
Návštevníci sa v veľkou chuťou
prechádzajú medzi remeselnými
výrobkami a vianočnými ozdobami,
a tiež navštevujú množstvo otvorených pivníc wolkersdorfskej vínnej
uličky.

Weinviertel
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Vianočné trhy v jedinečnej
vínnej dedinke Loamgrui s cca 60 lisovňami

ADVENT V DOLNOM RAKÚSKU 2019

Adventná prechádzka
na kopci Kellerberg
v obci Velm-Götzendorf
Zaangažovaní vinári z obce
Velm-Götzendorf sa starajú
o pestrý sprievodný program:
vianočné trhy, umenie, kultúra,
dychové kvarteto Waidenbachtaler Heimatkapelle, víno a
gurmánske jedlo, výstava
betlehemov, bábik a oveľa viac.
30. novembra a 1. decembra,
od 14 hod.
Vianočné trhy
dedinky Loamgrui
v Unterstinkenbrunne
Idylická časť Loamgrui je nielen
vínnou uličkou, ale dokonca
rovno celou vínnou dedinou.
Vďaka napojeniu na chránené
úvozové cesty je jedinou svojho
druhu v regióne Weinviertel.
V takmer 60 lisovniach na
vás čaká ponuka regionálnych
výrobcov.
30. novembra a 1. decembra,
od 12 hod.

Vianočné trhy
„hore a dole“ v meste Retz
Jedinečné prostredie, zaujímavý
sprievodný program a predvianočná atmosféra až na troch
miestach: radnica – hlavné
námestie – zážitkové pivnice.
Vychutnajte si pôžitkársky
adventný víkend vo vinárskom
meste Retz!
7. a 8. decembra, od 13 hod.
Advent vo
vínnej uličke Wunderberg
v Auersthale
Počas druhého adventného
víkendu sa v rovnomennej vínnej
uličke koná obľúbené podujatie
Advent vo vínnej uličke Wunderberg. V sprievode trubačov
a ľudovej hudby otvorí svoje dvere
viac ako 30 pivníc, kde vás budú
rozmaznávať chutným vianočným
pečivom, vlastnoručne vyrobenými
remeselnými výrobkami a ochutnávkami vína.
7. a 8. decembra, od 14 hod.

www.dolne-rakusko.info/advent
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© Weinviertel Tourismus/Cherie Hansson

Návšteva priateľov v regióne Weinviertel
Najobľúbenejší vianočné pečivo Weinviertler Weihnachtskrapferl.
Prísady
_ 125 g múky, hladkej
_ 90 g práškového cukru
_ 30 g vlašských orechov,
30 g lieskových orechov a
30 g mandlí, nasekaných
_ 1 vajce
_ 10 g kandizovaných
pomarančových šupiek
_ 10 g čokolády, nastrúhanej
_ 10 g sušených hrozienok
_ ½ ČL prášku do pečiva
_ 12 g masla (izbovej teploty)

Postup
Všetky prísady postupne pridajte
do misy a dobre ich vymieste.
Cesto rozdeľte na dve polovice,
z ktorých vytvarujte valčeky.
V predhriatej rúre ich pečte na
190 °C cca 15 minút dozlata. Ešte
zahorúca upečené valčeky cesta
nakrájajte došikma na kolieska.
Ďalšie receptové nápady nájdete
na www.weinviertel.at/
genussvoller-winter a
www.dolne-rakusko.info/recepty

Video k receptu: www.weinviertel.at/
rezept-hausfreunde
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Vianočné trhy
v najdlhšej európskej vínnej
uličke v obci Hadres
Vo vínnej uličke obce Hadres
si návštevníci užijú vlastnoručne
pripravené jedlá a nápoje, ako aj
vlastnoručne vyrobené darčeky.
Fakľové osvetlenie, koše s ohňom,
hudobné predstavenia, čítanie
básní, príchod Mikuláša a pokojná
adventná hodinka vytvárajú jedinečnú atmosféru!
7. až 15. decembra,
vždy v So a Ne od 13 hod.
Barokové vianočné trhy
v meste Stockerau
Tradičné remeslá, postavičky
na chodúľoch, rozprávkari alebo
kulinárske dobroty, ako napríklad
baroková horúca čokoláda: radničné
námestie mesta Stockerau sa počas
adventu stáva miestom, kde sa
praktizujú zvyky a obyčaje z dôb
dávno minulých.
14. a 15. decembra, od 15 hod.
Všetky vianočné trhy v regióne
Weinviertel nájdete na stránke
www.weinviertel.at/cs/
weinviertelsky-advent

ť
rvova
Reze

teraz

Advent
v regióne Weinviertel
Doprajte si rozjímavý adventný
čas v regióne Weinviertel.
Malebné vínne uličky sa
rozžiaria predvianočným
leskom, zvukmi vianočnej
hudby, zvodnými vôňami
šíriacimi sa vzduchom, ako
aj zvykmi a obyčajmi.
Od 138,– EUR
za os. v dvojlôž. izbe
Čo vás čaká:
_ 3 dni/2 noci s raňajkami
_ 4-chodové menu s komentovaným podávaním vína
_ tradičné vianočné pečivo
Weinviertler Weihnachtskrapferl v izbe
_ návšteva weinviertelských
adventných trhov
Informácie a rezervácia:
Weinviertel Tourismus GmbH
2170 Poysdorf, Wiener Str. 1
Tel. 02552/35 15
incoming@weinviertel.at
www.weinviertel.at/cs/
weinviertelsky-advent

www.dolne-rakusko.info/advent
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Vianočné trhy
vo Viedenských Alpách

St. Pölten

novembra. Pod mohutnou
gotickou vežou tunajšej katedrály
potom od polovice decembra
návštevníkov očakáva menší,
prehľadnejší vianočný trh. Za zvuku
melódií známych adventných a
© Wiener Alpen/Christian Kremsl

Čaro adventu
v meste Wiener Neustadt
V romantickom starom centre
mesta Wiener Neustadt okúzlia
návštevníkov hneď dva adventné
trhy. Pri vianočných trhoch
na hlavnom námestí sa môžete
na Vianoce naladiť už od polovice

Viedenské Alpy
Dolného Rakúska
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Hradný kopec s výhľadom:
Adventné trhy na zrúcanine hradu Kirchschlag

ADVENT V DOLNOM RAKÚSKU 2019

vianočných piesní tu môžete obdivovať remeselníkov a nakupovať
vianočné ozdoby.
Vianočné trhy na hlavnom námestí:
22. novembra až 24. decembra,
Po–So 10–19 hod., Ne 13–19 hod.,
24. 12. 10–14 hod.
Advent pri katedrále:
13. až 15. decembra, Pia 14–19 hod.,
So 10–19 hod., Ne 10–18 hod.
Advent na zámku Reichenau
Pred Vianocami spestrí čaro zámku
Reichenau sprievod čertov, ako aj
koncerty dychovej hudby a gospelových kapiel. Kováči a rezbári masiek čertov ukážu svoje zručnosti
na podujatí „Holzknechtadvent“.
Výrobcovia sviečok, verklikári a tradičné tanečné kapely sa postarajú
o zábavu, pričom deti poteší model
železnice a zbierka plyšových medvedíkov.
30. novembra až 22. decembra,
vždy v So a Ne 14–19 hod.
Adventná míľa
v Seebensteine
V prírodnom parku okolo rybníka
sa každoročne konajú vianočné
trhy s čarovnou atmosférou. Na
námestí remesiel možno cez plece
sledovať prácu profesionálov, zatiaľ

čo zo seba hudobníci pri hraní piesní
vydajú svoje maximum. Pre deti
bude nezabudnuteľným zážitkom
jazda na poníkoch, betlehemská
pekáreň, ako aj úchvatné svetelné
a ohňové efekty. Na trhy sa dá ľahko
docestovať zvlášť verejnou dopravou. Rýchlovlaky tu stoja každé
dve hodiny.
30. novembra a 1. decembra,
So 14–21 hod., Ne 12–21 hod.
Vianočné trhy v skanzene
Museumsdorf Krumbach
Návštevníkov vianočných trhov
v novovytvorenom skanzene
očakáva útulná atmosféra,
príjemne teplé výstavné priestory,
tradičné remeselné umenie
a regionálne špeciality.
30. novembra až 8. decembra,
vždy v So a Ne 13–18 hod.
Advent v rokline
Johannesbachklamm
Uprostred očarujúcej prírodnej
kulisy stojí obrovský vianočný
stromček s darčekmi. Návštevníkov
očaria umeleckí remeselníci
v drevenej stodole, ako aj vianočné
rozprávky od soba. Pri prehliadke
a nákupoch si môžete pochutnať
na tradičných dobrotách. Zážitkom

www.dolne-rakusko.info/advent
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© Daniela Führer

Sladké pečivo v tvare maličkých bochníkov chleba
Recept prevádzky Gitti Fally, Zum Fally – Landgasthof, Kirchberg/Wechsel
Prísady
_ 200 g práškového cukru
_ 1 bal. vanilkového cukru
_ 3 vajcia
_ 1 ČL rumu alebo
čerešňového likéru
_ 350 g orechov
_ 120 g strúhanej čokolády
_ 80 g múky
_ 1 ČL prášku do pečiva
_ 30 g strúhanky
_ 1 ČL škorice

Postup
Prísady vymieste a cesto nechajte
približne pol hodinu odstáť
v chladničke. Z cesta vytvarujte
malé guľôčky, ktoré vyváľajte
v zmesi práškového a vanilkového
cukru. Následne ich pečte na
150 °C približne 18 minút.
Tip: Cesto je spočiatku veľmi
lepkavé. V chladničke však spevnie a následne sa dá v navlhčených
rukách dobre vytvarovať.
Ďalšie receptové nápady nájdete na
www.dolne-rakusko.info/recepty
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je príchod nostalgickým špeciálnym vlakom, no od železničnej
stanice Neunkirchen premáva
aj bezplatný autobus.
5. až 8. decembra, 14–20 hod.
Advent na zámockom vrchu
v Kirchschlagu
Vysoko nad mestom si pri pití
vianočného punču môžete
vychutnať výhľad na kopce pohoria
Bucklige Welt. Za súmraku tu
panuje veľmi romantická atmosféra, hlavne keď sa útulné vianočné trhy rozžiaria svetlom košov
s ohňom a keď začne hrať hudba.
Predavači v stánkoch tu ponúkajú
regionálne dobroty a remeselné
výrobky.
6. až 8. decembra, 14–20 hod.
Vianočné trhy
na zámku Katzelsdorf
Na veľkých remeselných trhoch
nádherného zámku Katzelsdorf
nájdete množstvo pekných
darčekov. Hudobný program
je rozsiahly a veľmi zaujímavý.
Deti usilovne pracujú v škriatkovskej dielni a tešia sa z návštevy
Mikuláša.
7. a 8. decembra, 10–17 hod.

Advent pri rybníku v Aspangu
Návštevníkov nadchne slávnostne
vyzdobený rybník, vidiecke remeselné umenie, ako aj jazda
na poníkoch. Tradičný kováč
„Glücksschmied“ vyrobí pre hostí
ich vlastnú podkovu pre šťastie.
Nesmú chýbať gaštany, varené
víno ani punč.
13. až 15. decembra,
Pia a Ne od 15 hod., So od 14 hod.
Horský advent v obci Rohr
Každoročne sa v predvianočnom
období táto malá obec premieňa
na očarujúcu vianočné mestečko,
čím sa stáva tajným adventným
tipom Viedenských Álp. Deti
očarí živý betlehem a podujatie
Kripperl-Roas. Počas adventnej
omše tu hrajú ľudovú hudbu.
Kulinárske dobroty ako sušená
šunka, údené pstruhy, trhance
a pečivo podľa starodávnych
receptov sa postarajú o nadšenie,
zatiaľ čo budú rezbári, tokári
a hrnčiari ukazovať svoje umenie.
14. a 15. decembra,
So 10–20 hod., Ne 10–18 hod.
Všetky vianočné trhy v regióne
Viedenských Álp v Dolnom Rakúsku
nájdete na www.wieneralpen.at/advent

www.dolne-rakusko.info/advent
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Vianočné trhy
vo Viedenskom lese

St. Pölten

Fußgängerzone a Josefsplatz:
22. novembra až 24. decembra,
Po–Pia 16–20 hod., So, Ne 13–20 hod.
Kúpeľný park Baden:
29. novembra až 31. decembra Po–
Pia 17–22 hod., So, Ne 15–22 hod.;
24. 12. 10–16 hod., 31. 12. 15–2 hod.
© Silke Ebster

Badenský advent
Im Kurpark, der Fußgängerzone a
dem Josefsplatz erlebt man in der
Vorweihnachtszeit eine entzückende Adventlandschaft: festlich
leuchtende Straßen, süßer Punsch,
kross gebratene Kartoffeln, feines
Kunsthandwerk a feierliche Klänge.

Viedenský les
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Skráťte si čakanie na Ježiška čarovným
adventom v obci Bad Vöslau.

ADVENT V DOLNOM RAKÚSKU 2019

Čaro adventu
v Mödlingu
Počas podujatia Mödlinger Advent
zažiari mestská radnica a Špitálsky
kostol predvianočným leskom.
Námestie Schrannenplatz a pešia
zóna vás pozývajú oddýchnuť si
pri vianočnom jedle, živej hudbe
a kolotoči.
23. novembra až 24. decembra,
cez pracovné dni od 17 hod., So od
10 hod., Ne a sviatky od 14 hod.
Stredoveké vianočné trhy:
Špitálsky kostol a ulica Brühler
Straße sa počas stredovekých
vianočných trhov stávajú javiskom
pre kupcov a remeselníkov.
22. až 24. novembra,
Pia a So 10–22 hod., Ne 10–18 hod.
Adventné víkendy
v divadelnom parku
v Berndorfe
Užite si kulinárske dobroty,
regionálne remeslá a domácich
hudobníkov. Deti poteší najmä:
práca v detskej dielničke,
rozprávkové predstavenia
v nedeľu a živý betlehem.
23. novembra až 1. decembra,
vždy v So a Ne 15–20 hod.

Vianočné trhy
v Klosterneuburgu
Vďaka charakteru dedinky je
vianočný trh na námestí
Rathausplatz zážitkom pre celú rodinu.
Nájdete tu bohatý hudobný
program a vianočné stránky, ako aj
detskú železnicu. Denné detské
centrum v tvorivej dielničke.
28. novembra až 22. decembra,
vždy Št a Pia 15–20 hod., ako aj
So a Ne 13–20 hod.
Vianočné trhy v pivničných priestoroch opátstva Klosterneuburg:
29. novembra až 1. decembra,
Pia a So 15–20 hod., Ne 10–20 hod.
Rozprávkový advent
v obci Bad Vöslau
Čakanie do Vianoc si môžete skrátiť v čarovnom rozprávkovom lese
so živými vianočnými stromčekmi
a rozprávkovými postavičkami,
v dielničke na výrobu sušienok či
počas očarujúceho sprievodného
koncertného programu. Vianočné
trhy sú bezbariérové a majú miesto
na odstavenie kočíkov.
30. novembra až 22. decembra,
vždy v So a Ne 14–20 hod.

www.dolne-rakusko.info/advent
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© istock.com/Mariha-kitchen

Oškvarkové sušienky
Typický dezert vinární sa výborne hodí aj k adventu.
Prísady
_ 250 g oškvarkov
_ 270 g múky
_ 260 g cukru
_ 2 vajcia
_ 1 PL rumu
_ 1 bal. prášku do pečiva
_ džem
Postup
Oškvarky nasekajte nožom
na malé kúsky. Múku vysypte
na pracovnú plochu a v strede
vytvorte malú priehlbinku. Do

28

tejto priehlbinky pridajte zvyšné
prísady a všetko vymieste. Cesto
nechajte pol hodinu odstáť.
Následne cesto vyvaľkajte na pracovnej ploche a vykrojte sušienky.
Sušienky pečte 15 minút na
200 °C dozlata. Vychladnuté
sušienky natrite džemom a zlepte
dokopy. Jemne poprášte cukrom a
oškvarkové sušienky môžete ihneď
podávať.
Ďalšie receptové nápady nájdete na
www.dolne-rakusko.info/recepty
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Adventné trhy na hrade Neuhaus
Malé, ale príjemné: Hneď ako
prejdete veľkou hradnou bránou,
zacítite vôňu regionálnych špecialít.
V tunajšej kaviarni G‘wölb môžete
ochutnať domáci punč. Pre deti
sa v sobotu na balkóne zjaví
Perinbaba, ktorá zatrasie svojou
perinou a porozpráva príbeh.
30. novembra a 1. decembra,
13–18 hod.
Advent na zámku Wasserschloss Kottingbrunn
Preskúmajte najrôznejšie priestory
a budovy tohto jedinečného zámku
stojaceho na vode a vychutnajte
si vianočný čas pri punči, pečených
gaštanoch, zážitkovom divadle
a umeleckých remeslách viac ako
130 predajcov.
30. novembra až 15. decembra,
vždy v So a Ne 14–20 hod.
Vianočné trhy
na zámku Hernstein
Každoročne otvára niekdajší lovecký
zámoček rodiny Habsburg-Lothringen
všetky historické miestnosti, ktoré
sú počas roka vyhradené hotelovým
hosťom a účastníkom seminárov.
Vychutnajte si v stánku „Spezialitätenstandln“ regionálne dobroty

a v historických zámockých
priestoroch vynikajúce remeselné
umenie. Tip: Predaj vianočných
stromčekov v zámockom parku.
6. až 8. decembra,
Pia od 16 hod., So a Ne od 12 hod.
Advent na
zámku Gumpoldskirchen
Príjemné prostredie, zaujímavé
nápady na darčeky a vianočné
dobroty. Perfektné prostredie
na naladenie sa na najhlavnejšie
sviatky v roku.
6. až 8. decembra, Pia 16–20 hod.,
So 13–20 hod. a Ne 11–18 hod.
Kláštorné vianočné trhy
v opátstve Stift Heiligenkreuz
Duchovná alternatíva k ostatným
vianočným trhom – sprevádza ju
bohatá ponuka rôznych podujatí.
35 opátstiev a kláštorov z Rakúska
aj susedných krajín tu ponúka
svoje remeselné umenie a prírodné
výrobky, ktoré siahajú od kláštorných vín až po špeciality, ako je
Geraský opátsky kapor.
14. decembra, 9–18 hod.
Všetky vianočné trhy v regióne
Wienerwald nájdete na stránke
www.wienerwald.info/advent

www.dolne-rakusko.info/advent
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Veselé Vianoce!
Prajeme vám

© fotolia.com/Vika

radostné a
pokojné sviatky.

Tiráž – Majiteľ média a vydavateľ: Niederösterreich-Werbung GmbH, 3100 St. Pölten.
Spoločnosť Niederösterreich-Werbung GmbH je výhradným vlastníkom média a nie je
sprostredkovateľom ani organizátorom zájazdov. V prípade otázok k rezerváciám vám konkrétne
informácie a podmienky k jednotlivým cestovným ponukám uvedeným v brožúre poskytne v nej
uvedená kontaktná osoba alebo ich dostanete na uvedenom kontaktnom mieste. Pri návrhoch
na zájazdy a následných ponukách a zmluvách musia byť dodržané zmluvné podmienky
poskytovateľov služieb alebo organizátorov, ktoré sú uvedené v ponuke alebo na webovej
stránke príslušnej kontaktnej osoby. Pre konkrétne návrhy na zájazdy sú zmeny dátumu
a ceny vyhradené. Zodpovednosť za programy a ponuky je na strane poskytovateľov služieb.
Ceny sú uvedené za osobu a deň v dvojlôžkovej izbe bez dane za ubytovanie.
Informácie nájdete na: www.niederoesterreich.at/taxen.
Z dôvodu lepšej čitateľnosti v našich textoch neuvádzame oba rody. Nevyjadrujeme tým
diskrimináciu na základe pohlavia, naším obsahom chceme osloviť rovnako ženy, ako aj mužov.
Ďakujeme za pochopenie. Napriek starostlivému spracovaniu bez záruky, zmeny vyhradené.
Stav: október 2019.
Redakcia, text a grafika: Niederösterreich-Werbung. Strana 31, strana 35: vecteezy.com;
Preklad: asap-translation.com; Tlak: Sandler print&packaging, 3671 Marbach/Donau

30

www.dolne-rakusko.info/advent

KALENDÁR 2019

Vianočné trhy
v Dolnom Rakúsku 2019
NOVEMBER
Pia, 8. až Ne, 10. 11.
Pia, 15. až Ne, 17. 11.
So, 16. a Ne, 17. 11.
Pia, 22. až Ne, 24. 11.

Pia, 22. až So, 30. 11.

So, 23. a Ne, 24. 11.

So, 23. až So, 30. 11.
Št, 28. až So, 30. 11.
Pia, 29. a So, 30. 11.

So, 30. 11.
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Vianočné trhy na hradnej zrúcanine Aggstein
6
2. Mestský advent v Kremse
7
Adventné mestečko Schloss Hof
7
Advent na zámku Eckartsau
7
Vianočné trhy na hradnej zrúcanine Aggstein
6
2. Mestský advent v Kremse
7
Mödling: Stredoveké vianočné trhy
27
Príjemný advent na radničnom námestí v St. Pöltene 13
Čaro adventu v meste Wiener Neustadt:
Vianočné trhy na hlavnom námestí
22
Badenský advent
26
Adventné mestečko Schloss Hof
7
Advent na zámku Eckartsau
7
Žiarivé rodinné Vianoce:
Neubruck (Scheibbs, St. Anton/Jeßnitz)
11
Jagavé dedinské Vianoce:
Lunzský advent v múzeu Amonhaus
13
Jagavé dedinské Vianoce: Rosenauský advent
13
Waldviertelské vianočné trhy na zámku Rosenburg
14
Adventné víkendy v divadelnom parku v Berndorfe 27
Čaro adventu v Mödlingu
27
Vianočné trhy v Klosterneuburgu
27
Advent v meste Melk
7
Vianočné trhy okolo vínnej uličky vo Wolkersdorfe
18
Kúpeľný park Baden
26
Vianočné trhy v pivničných priestoroch, Klosterneuburg 27
Adventné mestečko Schloss Hof
7
www.dolne-rakusko.info/advent
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NOVEMBER
So, 30. 11.
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Advent na zámku Eckartsau
7
Advent v „GARTEN TULLN“
7
Advent v opátstve Göttweig
9
Žiarivé zámocké Vianoce: St. Peter in der Au
11
Žiarivé kartúzske Vianoce: Gaming
11
Jagavé dedinské Vianoce:
Tichý advent na Sonntagbergu
13
Waldviertelské vianočné trhy na zámku Rosenburg
14
Dni adventu na zámku Weitra
15
Advent v obci Jaidhof
15
Adventná prechádzka na kopci Kellerberg, Velm-Götzendorf 19
Vianočné trhy dedinky Loamgrui v Unterstinkenbrunne 19
Advent na zámku Reichenau
23
Adventná míľa v Seebensteine
23
Vianočné trhy v skanzene Museumsdorf Krumbach 23
Adventné víkendy v divadelnom parku v Berndorfe 27
Rozprávkový advent v obci Bad Vöslau
27
Adventné trhy na hrade Neuhaus
29
Advent na zámku Wasserschloss Kottingbrunn
29

DECEMBER
denne až Po, 23. 12.
denne až Di, 24. 12.

denne až Di, 31. 12.
Ne, 1. 12.
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Strana
Príjemný advent na radničnom námestí v St. Pöltene
Čaro adventu v meste Wiener Neustadt:
Vianočné trhy na hlavnom námestí
Badenský advent
Čaro adventu v Mödlingu
Kúpeľný park Baden
Adventné mestečko Schloss Hof
Advent na zámku Eckartsau
Advent v meste Melk
Advent v „GARTEN TULLN“
Žiarivé zámocké Vianoce: St. Peter in der Au
Waldviertelské vianočné trhy na zámku Rosenburg

www.dolne-rakusko.info/advent

13
22
26
27
26
7
7
7
7
11
14

KALENDÁR 2019

DECEMBER
Ne, 1. 12.

Ne, 1. až Ne, 8. 12.
Št, 5. až Ne, 8. 12.

Pia, 6. až Ne, 8. 12.

So, 7. 12.
So, 7. a Ne, 8. 12.
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Dni adventu na zámku Weitra
15
Advent v obci Jaidhof
15
Vianočné trhy okolo vínnej uličky vo Wolkersdorfe
18
Adventná prechádzka na kopci Kellerberg, Velm-Götzendorf 19
Vianočné trhy dedinky Loamgrui v Unterstinkenbrunne 19
Advent na zámku Reichenau
23
Adventná míľa v Seebensteine
23
Vianočné trhy v skanzene Museumsdorf Krumbach 23
Adventwochenenden im Theaterpark in Berndorf
27
Vianočné trhy v Klosterneuburgu
27
Vianočné trhy v pivničných priestoroch, Klosterneuburg 27
Rozprávkový advent v obci Bad Vöslau
27
Adventné trhy na hrade Neuhaus
29
Advent na zámku Wasserschloss Kottingbrunn
29
Advent v opátstve Göttweig
9
Žiarivé kartúzske Vianoce: Gaming
11
Advent na zámku Grafenegg
15
Zlatý advent v meste Zwettl
15
Advent v rokline Johannesbachklamm
23
Vianočné trhy v Klosterneuburgu
27
Advent v meste Melk
7
Žiarivé Vianoce plné svetla: Waidhofen/Ybbs
11
Advent na zámockom vrchu v Kirchschlagu
25
Vianočné trhy na zámku Hernstein
29
Advent na zámku Gumpoldskirchen
29
ARTvent | Umenie a kultúra v Tullne, Minoritný kostol 9
Adventné mestečko Schloss Hof
7
Wachauský advent na zámku Dürnstein
9
ARTvent | Umenie a kultúra v Tullne, umelecká dielňa 9
Waldviertelské vianočné trhy na zámku Rosenburg 14
Vianočné trhy „hore a dole“ v meste Retz
19
Advent vo vínnej uličke Wunderberg v Auersthale
19
Vianočné trhy v najdlhšej európskej vínnej uličke
v obci Hadres
21
www.dolne-rakusko.info/advent
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DECEMBER
So, 7. a Ne, 8. 12.

Ne, 8. 12.
Št, 12. až Ne, 15. 12.
Pia, 13. až Ne, 15. 12.

So, 14. 12.
So, 14. a Ne, 15. 12.

Št, 19. až Ne, 22. 12.
Pia, 20. až Ne, 22. 12.
So, 21. a Ne, 22. 12.
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Advent na zámku Reichenau
Vianočné trhy v skanzene Museumsdorf Krumbach
Vianočné trhy na zámku Katzelsdorf
Rozprávkový advent v obci Bad Vöslau
Advent na zámku Wasserschloss Kottingbrunn
Traismauer Kripperl: Živý vianočný betlehem
Vianočné trhy v Klosterneuburgu
Advent v meste Melk
Žiarivé dvorné Vianoce: Seitenstetten
Vianočné trhy na zámku Schallaburg
Čaro adventu v meste Wiener Neustadt: pri katedrále
Advent pri rybníku v Aspangu
Kláštorné vianočné trhy v opátstve Stift Heiligenkreuz
Adventné mestečko Schloss Hof
Wachauský advent na zámku Dürnstein
ARTvent | Umenie a kultúra v Tullne, umelecká dielňa
Stredoveké vianočné trhy v Korneuburgu
Žiarivé kováčske Vianoce: Ybbsitz
Jagavé dedinské Vianoce:
Vianoce na dedine, Reinsberg
Schräger advent v obci Schönberg am Kamp
Vianočné trhy v najdlhšej európskej vínnej uličke
v obci Hadres
Barokové vianočné trhy v meste Stockerau
Advent na zámku Reichenau
Horský advent v obci Rohr
Rozprávkový advent v obci Bad Vöslau
Advent na zámku Wasserschloss Kottingbrunn
Vianočné trhy v Klosterneuburgu
Advent v meste Melk
Adventné mestečko Schloss Hof
Wachauský advent na zámku Dürnstein
Advent na zámku Reichenau
Rozprávkový advent v obci Bad Vöslau
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9
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13
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27
7
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Viedeň
St. Pölten

Dolné Rakúsko

Máte otázky?
Informácie o Dolnom Rakúsku
a objednávky prospektov:
Tel +43 (0)2742/9000-9000
info@noe.co.at

Naše kanály
www.dolne-rakusko.info
veranstaltungen.niederoesterreich.at
Aplikácia Dolné Rakúsko na stiahnutie
vo vašom obchode s aplikáciami
Sledujte nás na:

www.facebook.com/DolneRakusko
www.twitter.com/noe_tourismus
www.instagram.com/visitniederoesterreich

