
ADVENTI AJÁNLATAINK

Advent BÉCSben – Schönbrunn és a Heindl Csokoládémúzeum
2017. nov. 25. (szombat), dec. 09. (szombat)

Indulás Szombathelyről 07:00, Sopronból 08:00 órakor. A bécsi Heindl Cso-
koládémúzeumban filmvetítés során megismerkedünk a csokoládégyártás
folyamatával és történetével. Múzeumi sétánk során csokikóstolóban lehet
részünk és a csokoládéműhely rejtelmeibe is bekukkanthatunk; vásárlási
lehetőség. Ezután utazás a Schönbrunni kastélyhoz, ahol karácsonyi vásár
fogadja a látogatókat, de lehetőség nyílik a kastély épületének (külső) és
parkjának megtekintésére is.  Majd utazás  Bécs szívébe, ahol gyalogosan
tekintjük meg a legfőbb nevezetességeket: Opera, Stephans Dóm, Hofburg,
Hősök tere, Mária Terézia tér, Parlament, Városháza...  Délután lehetőség

van a belváros különböző stílusú karácsonyi vásárait felkeresni. Hazaérkezés Sopronba és Szombathelyre az
esti órákban.
Részvételi díj - Szombathelyről: 6.300,- Ft/fő - Sopronból: 5.900,- Ft/fő

Advent BÉCSben – Hofburg látogatással
2017. dec. 03. (vasárnap), dec. 17. (vasárnap)

Indulás Szombathelyről 07:00-kor, Sopronból 08:00 órakor. Utazás Bécsbe, ahol az
egykori  császári  rezidenciát,  a  Hofburgot  keressük  fel.  Bepillantást  nyerünk  a
Habsburgok ezüst- és porcelángyűjteményébe, majd a Sisi Múzeumban Erzsébet
császárnő életét ismerjük meg eredeti lakókörnyezetén és személyes tárgyain ke-
resztül. A lenyűgöző császári lakosztályok Ferenc József és Erzsébet császárné hiva-
talos és magán helyiségeit mutatja be. A programot követően Bécs legfőbb neve-
zetességeit keressük fel gyalogosan: Opera, Stephans Dóm, Hofburg, Hősök tere,
Mária Terézia tér, Parlament, Városháza...  Délután lehetőség van a belváros kü-
lönböző stílusú karácsonyi vásárait felkeresni. Hazaérkezés Sopronba és Szombat-
helyre az esti órákban.

Részvételi díj - Szombathelyről: 6.300,- Ft/fő - Sopronból: 5.900,- Ft/fő

Látogatás GRAZban adventkor
2017. december 03. (vasárnap), dec. 16. (szombat)

Indulás Sopronból 07:00, Szombathelyről 08:00 órakor, érkezés Grazba az Eg-
genberg kastélyhoz, Stájerország legjelentősebb barokk kastélyrendszeréhez.
Majd siklóval vagy lifttel utazunk a Schlossbergre, ahonnan páratlan kilátás
nyílik a városra és itt található Graz szimbóluma, az Óratorony is. Városnéző
sétánk során felkeressük az Operaházat, a Ferencesek templomát, a Dómot,
a Jezsuita udvart, a Városházát… Ajándék vásárlással, karácsonyi csemegék
kóstolásával zárjuk a kirándulást a tradicionális adventi vásárban a Fő téren.
A délutáni órákban hazaindulás, érkezés Szombathelyre és Sopronba az esti
órákban.
Részvételi díj - Sopronból: 6.500,-Ft/fő - Szombathelyről: 6.500,- Ft/fő

Engedélyszám: R-00225/1992/1999



ADVENTI AJÁNLATAINK

Gloggnitz - Bécsújhely - FRAKNÓ
2017. dec. 02. (szombat)

Indulás Szombathelyről 07:00-kor, Sopronból 08:00 órakor. Először  Gloggnitz-ban a
Lindt csokigyár üzletét keressük fel, ahol egy rövid filmes ismertető után kedvezmé-
nyesen vásárolhatunk az édességekből. Ezt követően Bécsújhelyre utazunk, melynek
főtere  a  Szentháromság-szoborral  igazi  ékszerdoboz.  Itt  egy  valóságos  karácsonyi
„falut”  találunk  különböző  standokkal,  ahol  a  gasztronómia  kifejezetten  nagy
hangsúlyt kap a vásárban. Délután  Fraknóba látogatunk, ahol először a történelmi
Magyarország legnyugatibb végvárában teszünk látogatást. Ezután szabadprogram a
"legszebb osztrák  adventi  sokadalomnak"  megválasztott  vásárban,  ahol  kézműves
termékekkel,  ünnepi  ajándékötletekkel  és gazdag kulturális programokkal  várják a
látogatókat. 

Részvételi díj - Szombathelyről: 6.900,- Ft/fő - Sopronból: 6.500,- Ft/fő

Csodaszép advent Csehországban
2017. dec. 09. (szombat)

Indulás  Szombathelyről  06:00-kor,  Sopronból  07:00-kor,  utazás  a
hangulatos Ceske Budejovice-be.  Belvárosi séta után szabadidő az
adventi vásárba. Ezt követően a közeli  Cesky Krumlovba utazunk,
mely az UNESCO Világörökség része. Városnézés a középkori utcá-
kon,  melynek  során  a  Szent  Vitus  templomot  és  az  óváros  felé
emelkedő várat is megcsodálhatjuk. Az adventi fények és hangula-
tos vásárai ilyenkor még különlegesebb hangulatot kölcsönöznek
az amúgy is lenyűgöző cseh kisvárosnak. Hazaindulás, érkezés Sop-
ronba és Szombathelyre a késő esti órákban.
Részvételi díj - Szombathelyről: 11.900,- Ft/fő  - Sop-
ronból: 11.500,- Ft/fő

A részvételi díjak tartalmazzák: az utazás költségét és az idegenvezető díját. Minimum létszám: 35 fő.
A részvételi díj nem tartalmazza a belépőket. 

Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás irodáinkban köthető!
Részletek és jelentkezés a BLAGUSS Utazási Irodákban:

9700 Szombathely, Kőszegi u. 33.  tel.: 94/508 124   szombathely@blaguss.hu
9400 Sopron, Színház u. 15.  tel.: 99/506 634  sopron@blaguss.hu

Engedélyszám: R-00225/1992/1999

mailto:szombathely@blaguss.hu
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Advent vasárnap MARIAZELLben
2017. dec. 10., dec. 17. 

Indulás  Sopronból  06:30-kor,  Szombathelyről  07:30-kor,  utazás
Maria Schutzba, a közel 300 éves búcsújáró templom megtekinté-
se. Továbbutazás  Neuberg an der Mürz-be, ahol a volt cisztercita
apátság  középkori  templomát  és  a  kolostor  kerengőjét  nézzük
meg. Dél körül érkezünk  Mariazellbe, ahol a részben Nagy Lajos
magyar király által építtetett világhírű búcsújáró templomba láto-
gatunk.  Szabadidő a Fő téren felállított  karácsonyi  vásárban. Ez-
után Annabergen keresztül utazunk Lilienfeldbe, ahol a barokk be-
rendezésű cisztercita apátsági templomot látogatjuk meg. Hazain-

dulás, érkezés Sopronba és Szombathelyre az esti órákban.
Részvételi díj - Sopronból: 7.500,- Ft/fő  - Szombathelyről: 7.500,- Ft/fő

POZSONY – Schlosshof adventkor
2017. dec. 02. (szombat), dec. 10. (vasárnap)

Indulás Szombathelyről 08:00-kor, Sopronból 09:00-kor, utazás a Savoyai
Jenő  herceg  számára épített  Schlosshofhoz,  mely  főúri  lakrészeivel,
művészi  teraszos  kertjével  és  idillikus  gazdasági  épületeivel  Ausztria
legszebb  barokk  együtteseihez  tartozik.  Kastélylátogatás  után
szabadprogram  a  kastély  kertjében,  ahol  az  adventi  vásár  portékái
között is válogathatunk. Majd utazás a szlovák főrvárosba,  gyalogos vá-
rosnézés  Pozsonyban:  Vár,  Szent  Márton-székesegyház,  Mihály-kapu,
Prímás-palota… A nap zárásaként az ünnepi díszbe öltözött belvárosban

felállított karácsonyi vásárba látogatunk. Hazaindulás, érkezés Sopronba és Szombathelyre az esti órákban.
Részvételi díj - Szombathelyről: 6.700,- Ft/fő - Sopronból: 6.300,- Ft/fő

Advent POZSONYban – Kittsee csokigyár látogatással
2017. nov. 26. (vasárnap), dec. 16. (szombat)

Indulás  Szombathelyről  07:30-kor,  Sopronból  08:30-kor,  utazás  az
ausztriai Kittsee-be. A Hauswirth csokoládégyárat filmvetítés és ve-
zetés során ismerjük meg, bepillantást nyerünk a csokoládékészítés
kulisszái  mögé.  Kóstolóval  egybekötött  vásárlási  lehetőség.  Az
1949-es  alapítású  bécsi  cukrászdából  kinőtt  vállalkozás  termékei
mára az egész világon ismertek.  Majd utazás a szlovák főrvárosba,
gyalogos városnézés Pozsonyban: Vár, Szent Márton–székesegyház,
Mihály-kapu, Prímás-palota… A nap zárásaként az ünnepi díszbe öl-
tözött belvárosban felállított karácsonyi vásárba látogatunk. Hazain-
dulás, érkezés Sopronba és Szombathelyre az esti órákban.
Részvételi díj - Szombathelyről: 7.000,- Ft/fő - Sopronból: 6.600,- Ft/fő

Engedélyszám: R-00225/1992/1999
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Salzburgi advent
2017. dec. 03. (vasárnap)

Indulás Szombathelyről  06:00-kor, Sopronból 07:00-kor, uta-
zás Salzburgba. Városnézés Mozart városában, mely a vár szi-
luettjével,  a dóm és a templomok tornyaival  már régóta az
UNESCO Világörökség része. Ezután felkeressük a  történelmi
múltú  karácsonyi  vásárát,  mely  a  világ  egyik  legszebb  és
legrégibb adventi vására. A Dóm- és Residenz-téren kialakított
nagyszabású  forgatagban  elmerülve  élvezhetjük  a  város
mesébe  illő  hangulatát. Hazaindulás,  útközben  látogatás  a
Traunsee partján fekvő hangulatos  Gmundenben. Hazaérke-

zés Sopronba és Szombathelyre a késő esti órákban.
Részvételi díj - Szombathelyről: 14.300,- Ft/fő - Sopronból: 13.900,- Ft/fő

Advent Zágrábban
2017. dec. 17. (vasárnap)

Indulás Sopronból 06:00-kor, Szombathelyről 07:00 órakor, uta-
zás  Körmend  érintésével  Zágrábba.  Városnézésünk  során
megismerkedünk a kaptoli  Székesegyházzal, majd a középkori
hangulatú,  de  mégis  élő  Felsővárosban  megtekintjük  a
Kőkaput, a Sabor (parlament) épületét, a Szt. Márk-templomot,
a  Bánok  Palotáját,  a  Lotrsan-tornyot  és  a  Jelasics-teret.   A
városnézés után mindenki kedve szerint válogathat az adventi
vásárok között, hiszen a város több terén és kis utcáján találunk
különböző  stílusú  standokat.  A  horvát  portékák  válogatása
mellett élőzenei műsorban lehet részünk. Hazaindulás, érkezés
Sopronba és Szombathelyre a késő esti órákban.
Részvételi díj - Szombathelyről: 9.900,- Ft/fő - Sopronból: 9.900,- Ft/fő 

A részvételi díjak tartalmazzák: az utazás költségét és az idegenvezető díját. Minimum létszám: 35 fő.
A részvételi díj nem tartalmazza a belépőket. 

Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás irodáinkban köthető!
Részletek és jelentkezés a BLAGUSS Utazási Irodákban:

9700 Szombathely, Kőszegi u. 33.  tel.: 94/508 124   szombathely@blaguss.hu
9400 Sopron, Színház u. 15.  tel.: 99/506 634  sopron@blaguss.hu

Engedélyszám: R-00225/1992/1999

mailto:szombathely@blaguss.hu

