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www.dolni-rakousko.info/advent

Velké

kouzlo.
Nejkrásnější vánoční trhy a termíny 
během adventního období v roce 2018

http://www.dolni-rakousko.info/advent
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Co musíte vědět   
        o nejkrásnějším období v roce:   
naše adventní abeceda pro rozehřátí! 

A jako advent:  
co vlastně znamená advent?   

Název advent (z latinského adventus) znamená příchod.  
Od 5. století se lidé připravují na příchod Ježíše tím,  
že navštěvují bohoslužby, modlí se a činí dobré skutky.  
Adventní období začíná čtvrtou neděli před 25. prosincem  
a končí 24. prosince. 
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jako barborka:  
proč dáváme barborky do vázy?
 
Kvetoucí větvička z ovocného stromu platí v zimě jako  
symbol vánočních zázraků. Proto se musí 4. prosince  
na den svaté Barbory utrhnout větvička z ovocného  
stromu a vložit do vody. Podle toho, kolik větviček  
do 24. prosince rozkvete, tolik bude štěstí nebo plodnosti  
v následujícím roce.

jako „Christstollen“ (štola):  
proč pečeme na adventa?
 
V předvánočním období se peče nejen proto, že nám  
to chutná. Již Keltové vždy kolem 21./22. prosince  
v den zimního slunovratu pekli placky jako jídlo bohů. 
Z tohoto „obětního chleba“ se během křesťanství stala 
takzvaná „Christstollen“ (štola). Perníky mají pravděpo- 
dobně souvislost s pohanskými zvyky, z latinského  
„libum“ (= placka/obětní koláč).
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Tichý čas, velké kouzlo.
Kde je advent nejkrásnější.

Výjimečná místa pro výjimečný čas. Prozradíme vám,  
kde je v Dolním Rakousku ta nejlepší působivá atmosféra  
a kde můžete zažít nádherné původní tradice a zvyky.  
Za branami hrad a měst. Ve starých zříceninách.  
V malebných sklepních uličkách.
S leskem světel. S vůní jedlí. A se zvoněním zvonů.
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Stejně tak kouzelné jako předvánoční dny jsou i recepty,  
které vás vnitřně krásně rozehřejí. Máme něco srdečného,  
sladkého a něco kořenitého, vše, co příjemně zkrátí dobu  
čekání na Ježíška.

  Přejeme vám krásné  
  adventní období v Dolním Rakousku!

Advent v soutěsce Johannesbachklamm ve Vídeňských Alpách
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Dunaj
Dolní Rakousko

St. Pölten

Vánoční trhy 
u Dunaje

Kouzlo světel v památce UNESCO ve Wachau, v Melku.

Vánoční trhy  
na zřícenině Aggstein 
Řemeslné a vánoční trhy okouzlí 
svou kombinací současného  
umění v rytířském sále a pestrého 
středověkého tržního života na 
nádvořích. Malebný hrad nabízí  

 
 
jedinečnou kulisu pro hledání  
pěkného vánočního dárku.
2. -  4., 9. - 11.  
a 16. - 18. listopadu   
pá 15–19 hod, so/ne 10–19 hod
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Adventní vesnička  
na zámku Hof 
Na arkádovém nádvoří nabízí  
přibližně 100 stánků tradiční  
řemeslné výrobky, nápady na  
dárečky a kulinářské speciality.  
Vánoční prohlídky zámku,  
působivá adventní hudba  
a bohatý doprovodný program  
pro děti promění návštěvu trhů  
v nezapomenutelný zážitek. 
17. a 18., 24. a 25. listopadu,  
1. a 2., 8. a 9., 15. a 16.,  
22. a 23. prosince, 10–19 hod 

Advent  
na zámku Eckartsau 
Po tři víkendy před Vánocemi  
se zámek Eckertsau promění  
v tradiční adventní trh. Spousta 
 vystavovatelů s výrobky nejlepší 
kvality zve k zastavení. Dobrou  
zábavu zajistí bohatý program.
17. a 18., 24. a 25. listopadu, 
so 12–19 hod, ne 12–18 hod a  
1. prosince 12–21 hod a  
2. prosince 12–19 hod 

Advent v Melku
Adventní vesnička v Melku je  
obklopená působivou jedinečnou 
kulisou. Kromě klasiků jako  
horké kaštany, punč a spol.  

dotváří vánoční akustický rámec 
velkolepý hudební program.
30. listopadu, 1. a 2., 7. - 9. a  
14. - 16. prosince, 
pá 12–19 hod, so, ne 12–20 hod; 
21. a 22. prosince 12–19 hod

Advent v Kremsu
Kiwanis Club Krems zve do  
Dominikánského kostela v Kremsu. 
V bývalém sakrálním prostoru a  
v gotické křížové chodbě nabízí  
přibližně 60 prodejců kvalitní  
umělecké výrobky a regionální  
pochutiny. 
30. listopadu, 15–19 hod, 
1. a 2. prosince, 10–18 hod

Advent v Göttweigu 
Krásnější už adventní nálada  
snad ani nemůže být. S okouz- 
lujícími výhledy a mimořádnými 
zážitky pro velké i malé se klášter 
již po 29. ukazuje v celé své  
vánoční kráse.
1. - 9. prosince, denně 10–18 hod

Advent ve Wachau  
na zámku Dürnstein
Ještě větší, ještě krásnější, ještě 
autentičtější! Kromě spousty  
nádherných výrobků nabízí advent 
ve Wachau na zámku Dürnstein 



8

ADVENT V DOLNÍM RAKOUSKU 2018

Na punčovou omáčku
_ 1 hrnek černého čaje 
_ 50 g nakrájeného ananasu 
_ kůra z jednoho pomeranč 
_ 60 ml pomerančové šťávy 
_ 60 ml rumu 
_ 60 ml červeného vína 
_ 4 cl sherry 
_ 1 kousek skořice
_ 1 vanilkový lusk 
_ 1 hřebíček 
_ 50 g práškového cukru 
_ 1 lžíce maizeny 

Na perníkový mousse 
_ 2 vejce 
_ 1 žloutek 
_ 30 g práškového cukru 
_ 50 g strouhané čokolády 

_ 80 g strouhaného perníku 
_ 5 g perníkového koření 
_ 250 ml ušlehané smetany 

Příprava:
Všechny suroviny pro punčovou 
omáčku povaříme. Necháme od-
stát jeden až dva dny v chladničce. 
Přecedíme, povaříme a zahustíme 
maizenou. Nad párou vyšleháme 
vajíčka a žloutek do pěny. Přidáme 
cukr, nastrouhanou čokoládu, 
strouhaný perník a koření a zamí-
cháme. Směs necháme vychlad-
nout a jemně vmícháme šlehačku. 
Několik hodin necháme odstát  
v chladu. Pomocí dvou lžic vykraju- 
jeme kopečky. Punčovou omáčku 
dáme na talíř a položíme kopečky.

Perníkový mousse s punčovým přelivem
Recept z kuchařky „Ulli Amon-Jell Wirtshauskochbuch“, Gasthof Jell, Krems 
Suroviny pro 4 osoby
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Rezervujte 

nyní
Romantický  
advent ve Wachau
Po romantické plavbě po  
Dunaji vás na adventu  
ve Wachau na zámku Dürn-
stein očekává omamná vůně 
punče a svařenéného vína 
uprostřed vyzdobených stánků.

od 249,– € na osobu ve d.p. 
Objednávky na: 7. -  9. 12. 2018

Co vás očekává:
_  3 dny/2 noci včetně snídaně 

ve 4* Superior Hotel v Kremsu 
_  1x 4chodové gurmánské 

menu – adventní menu  
včetně nápojů 

_  1x plavba s „Adventní.lodí“ 
do Dürnsteinu (adventní  
trhy na zámku) včetně  
polévkového bufetu 

_  1x vstup do vinařství Winzer 
Krems

Informace a rezervace: 
Donau Niederösterreich  
Tourismus GmbH 
3620 Spitz, Schlossgasse 3
Tel. +43/2713/300 60-60
urlaub@donau.com
www.donau.com 

také pestrý program.
7. - 9., 14. - 16. prosince 
pá 15–20 hod, so, ne 11–20 hod

Středověké adventní trhy  
v Korneuburgu 
Vždy od 15 hodin vás očekává  
středověká atmosféra na advent-
ních trzích v Korneuburgu na  
radnici a nádvoří.  
14. - 16. prosince, od 15 hod

TIP   Lodní plavby  
           zimní krajinou Wachau

Spojte zážitkovou plavbu lodí  
MS Austria s návštěvou adventních 
trhů ve Wachau na zámku a ve  
zřícenině Dürnstein. 
8. prosince, od 15 hod 

Poprvé s MS Austria „Vánoční. 
plavba“ a s koncertem za doprovodu 
Tini Kainrath a večeře ve vánoční 
Wachau. 
15. pros., 19.30–22.15 hod 

Všechny vánoční trhy v destinaci 
Dunaj Dolní Rakousku a další  
zimní tematické plavby na:  
www.donau.com/advent
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Mostviertel

St. Pölten

„Ohnivé Vánoce“ v kartouze Gaming  
s uměleckým řemeslem, září svíček a kulturním potěšením.
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Vánoční trhy 
v Mostviertelu

„Ohnivé Vánoce“ –  
kde se rozžhaví železo i mošt 
Zářící světla a žhnoucí ohně  
začarují zámky, kováře, kláštery  
do adventního převleku. Svařený 
mošt a rozžhavené železo na šesti 
vánočních trzích je pro návštěvníky 
zárukou jedinečného adventního 

zážitku.
www.flammende-weihnacht.at
 
Ohnivá rodinná vánoční noc: 
Neubruck  
(Scheibbs, St. Anton/Jeßnitz) 
Tam, kde kdysi vládl železu Andreas 

http://www.flammende-weihnacht.at
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Töpper, okouzlí dnes návštěvníky 
praskající adventní ohně, vytříbené 
řemeslné umění a hudební  
lahůdky. Zážitek pro celou rodinu  
v renovovaném zámku Töpper-
schloss a okolí. 
24. a 25. listopadu, 10–18 hod 

Ohnivé zámecké Vánoce:  
St. Peter v Au 
V renesančním zámku ozdobeném 
spoustou světýlek se nabízí  
farmářské řemeslo a umělecké  
vánoční dekorace ze skla, slámy  
a keramiky. Se svařeným moštem 
a sušenkami naslouchejte u ohni-
vého koše zvukům trubačů. To zní 
po Vánocích. 
1. a 2. prosince, 
so 10–18 hod a ne 9–18 hod

Ohnivé Vánoce v kartouze:  
Gaming 
Ohnivý kulturní zážitek:  
od uměleckého řemesla po far-
mářské produkty, za doprovodu 
klasické a lidové hudby. Adventní 
čtení v září svíček navodí vánoční 
atmosféru. V sobotu je vždy na 
programu vystoupení Perchtů. 
1. - 9. prosince,  
po až pá 13–18 hod
so, ne a svátky 10–18 hod

Ohnivé světelné Vánoce:  
Waidhofen an der Ybbs 
Hřející ohně, vánoční vůně a  
melodie ovládnou historický zámek 
Rothschild a arkádové nádvoří.  
Selky udržují oheň v černé kuchyni. 
Dívejte se, naslouchejte, ochutná-
vejte: umělecké řemeslo, kulinář-
ství, tvořivá světnička a zvířátka  
k pohlazení. 
7. - 9. prosince, čt 14–19 hod,  
pá až ne 10–19 hod; gastronomie  
v provozu vždy do 21 hod 

Ohnivé dvorní Vánoce: 
Seitenstetten 
Pálivý zážitek: „„Zuaschaun beim 
Dorschbirnbrenna“ – od hrušky  
k ušlechtilému destilátu. Ještě více 
kulinářských a hudebních lahůdek, 
živé řemeslo a vánoční pošta na 
vás čekají na zastřešeném nádvoří 
kláštera. 
14. - 16. prosince, 
pá 13–18 hod, so a ne 9–18 hod

Ohnivé kovářské Vánoce:  
Ybbsitz 
Oheň, železo a spousta řemeslné 
zručnosti: kováři z celé Evropy tvoří 
v historické tržnici skutečná umě-
lecká díla z kovu, Kovářské před-
stavení doplňují další řemeslníci, 



12

ADVENT V DOLNÍM RAKOUSKU 2018

Suroviny
_  1/2 l hruškového moštu (nejlépe 

silný nebo svěží hruškový mošt) 
_ 1/8 l vody 
_ 4–5 hřebíčků 
_ 1 kus skořice 
_ hnědý kandovaný cukr dle chuti

Příprava
Mošt, vodu, koření a kandovaný 
cukr dle chuti vložíme do hrnce  
a zahřejeme, ale neuvedeme do 
varu. Svařený mošt necháme  
na nízké teplotě 5 minut odstát  
a servírujeme do předehřátých 
skleniček. 

Náš tip: 
Zkuste přidat do hrnce plátky  
pomeranče a citrónu!

Další recepty najdete na  
www.dolni-rakousko.info/recepty

Mostviertelský svařený mošt
Suroviny pro 4 osoby
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http://www.dolni-rakousko.info/recepty
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kteří předou, soustruží, pletou  
košíky a malují na sklo.
15. a 16. prosince, 
so 10–19 hod, ne 10–18 hod

Další adventní trhy  
v Mostviertelu:
Advent v Lunzu v Amonhaus 
Unikátní prostředí domu Amon-
haus je dějištěm malého a milého 
„Lunzského adventu“. Nahlížejte 
řemeslníkům přes rameno při  
předení, tkaní a řezbářské činnosti 
a hledejte ručně vyrobené klenoty 
jako dárky svým bližním pod stro-
meček. 
24. a 25. listopadu, 
so 14–19 hod, ne 10–18 hod

Vánoční trhy  
na hradě Schallaburg 
Mostviertelský Ježíšek bude  
obdarovávat návštěvníky hradu 
Schallaburg po celé tři dny jedineč-
nou směsí z originálního řemesl-
ného umění, vánočních melodií  
a kulinářských výtvorů. Nadílka 
bude letos díky 130 prodejcům  
ve všech prostorách a nádvořích  
a také v zámecké zahradě obzvlášť 
bohatá. Paleta sahá od šperků a 
keramiky přes oděvy a umělecké 

knižní vazby až po výrobky ze dřeva 
a sádry. 
14. - 16. prosince, 11–18 hod

Působivý advent na náměstí 
Rathausplatz v St. Pöltenu
S hudbou, teplými nápoji, tradiční-
mi pochoutkami, kreativními  
dárkovými předměty a rozmanitým 
doprovodným programem, jako  
je např. show Perchtů, s různými 
live akcemi, loutkovým divadlem  
a mnoha dalšími zajímavostmi 
zvou tradiční vánoční trhy zemského 
hlavního města na chvíli zastavení 
a rozjímání. 
23. listopadu až 24. prosince, 
po až čt 16–21 hod, 
pá až ne a svátky 13–21 hod, 
24. prosince 9–12 hod

TIP   Vánoční divy s Ö3 
na náměstí Rathausplatz  
v St. Pöltenu
120 hodin živého vysílání  
s Hitradio Ö3. 
19. - 23. prosince, 10–21 hod,  
24. prosince, 9-12 hod

Všechny adventní trhy v Mostviertelu 
na www.mostviertel.at/advent

http://www.mostviertel.at/advent
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Waldviertel

St. Pölten
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Advent na zámku Grafenegg patří k největším  
a nejtradičnějším vánočním trhům v Dolním Rakousku.

Tradiční waldviertelské  
vánoční trhy  
na zámku Rosenburg 
Vánoční atmosféra na zámku  
Rosenburg: svátek smyslů – kouzlo 
časů. Regionální prodejci, umělci  
a řemeslníci předvádějí své umění 
v prostorách zámku Rosenburg. 

Waldviertelské speciality svádějí  
k ochutnání.
24. a 25. listopadu,  
1. a 2., 8. a 9. prosince,  
11–19 hod 

Vánoční trhy
ve Waldviertelu
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Adventní dny  
na zámku Weitra
Místní tradiční umělecké řemeslo, 
živé dílny, domácí speciality  
a kouzelná adventní idylka obklo-
pená kulisami starého města  
a nádherného zámku Weitra  
se stanou nezapomenutelným  
zážitkem pro každého návštěvníka. 
1. a 2. prosince, 
so 9–19 hod, ne 9–18 hod

Advent  
na zámku Jaidhof
Zámek Jaidhof ve Waldviertelu  
s nádherným zámeckým nádvořím 
a historickými komnatami vytváří 
působivou kulisu pro adventní dny. 
1. a 2. prosince, 11–20 hod

Zlatý advent  
ve Zwettlu
Nechejte se okouzlit výjimečným 
waldviertelským adventním trhem 
s hosty z Krušných hor a ze Sloven-
ska: „Dveře a brány“ k adventním 
zastavením v centru Zwettlu  
se otevírají pro návštěvníky. 
6. - 9. prosince 
čt a pá 14–19 hod,  
so 10–19 hod, ne 10–18 hod

Advent v Graffeneggu
Na adventa v Graffeneggu vás  
očekává kolem 140 vystavovatelů 
a prodejců s kvalitními řemeslnými 
a uměleckými výrobky na zámku  
a s kulinářskými pochoutkami  
z Dolního Rakouska ve vánočně 
nasvíceném zámeckém parku.  
S „ORF NÖ Advent der Stars“ si  
vychutnáte zábavný a zároveň  
rozjímavý program se čtením  
a koncerty. 
6. - 9. prosince, 10–19 hod

Vánoční trhy v Garseru
Již roky patří tyto trhy k nejkrásněj-
ším v regionu. Zahajovací ceremo-
niály s hudebním doprovodem,  
ohnivá show, koncert chlapeckého 
sboru Altenburger Sängerknaben – 
tyto malé, ale milé trhy patří k taj-
ným tipům, především pro rodiny  
s dětmi. O pestrou zábavu od  
vyprávění pohádek, přes kontaktní 
zoo koutek na náměstí, až po tvořivé 
pečení pro děti je postaráno. 
8. a 9. prosince, 10–19 hod

Všechny adventní trhy ve Wald- 
viertelu na www.waldviertel.at/ 
adventveranstaltungen

http://www.waldviertel.at/adventveranstaltungen
http://www.waldviertel.at/adventveranstaltungen
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Suroviny
_ 200 g másla 
_ 250 g hrubé mouky 
_  100 g mletého waldviertelského 

šedého máku 
_ 70 g práškový cukr 

Na obalení
_ práškový cukr 
_ vanilkový cukr

Náš tip: 
Mletý mák dejte do mrazničky,  
potom máte čerstvý mák kdykoliv 
k dispozici.

Příprava
Vytvoříme několik válečků, 
rozkrájíme na malé kousky  
a vytvarujeme rohlíčky. Pečeme  
v troubě na 160°C přibližně  
10 minut. Upečené obalíme ve 
směsi práškového a vanilkového 
cukru. 

Další recepty najdete na  
www.dolni-rakousko.info/recepty

Makové vanilkové rohlíčky
Recept od makové hostinské Rosemarie Neuwiesinger, Sallingberg
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http://www.dolni-rakousko.info/recepty
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Waldviertelské  
týdny řemesel
Ukázka a ochutnávka
tradičního řemesla. 

Od 195,– € na osobu  
ve dvoulůžkovém pokoji 

Lze objednat na období:  
od 1. března do 7. dubna

Co vás očekává:
_  3 dny/2 noci včetně snídaně 
_ 3chodové večerní menu 
_ waldviertelská zástěra 
_  dva bloky po 2,5 hodinách  

v řemeslném podniku:  
šití, tkaní koberců, výroba 
šperků ze žuly, soustružení, 
pletení s vrbovým proutím, 
hrnčířství, výroba kožených 
přívěsků s kaprem, řezbářství, 
broušení skla

Informace a rezervace: 
Waldviertel Incoming 
3910 Zwettl
Landstraße 16/1/2
Tel. +43/2822/541 09-90 
info@waldviertel.incoming.at
www.waldviertel.at/hand-
werkswochen

Waldviertelský 
„Häferlgucker“
Koukejte kuchařům a pekařům 
přes rameno. Prozradí vám 
vlastní recepty z máku, chleba, 
piva, bylinek a mnohem více. 

Od 165,– € na osobu  
ve dvoulůžkovém pokoji  
(bez kurzu vaření)

Co vás očekává:
_ 3 dny/2 noci včetně snídaně 
_  večeře ve formě 4chodového 

menu 
_ využívání hotelového zařízení 
_  waldviertelská kuchařská zá-

stěra 
_ waldviertelská kuchařka 
_ návštěva u výrobce

Vyberte si kurz vaření dle vašeho 
výběru – přesné termíny  
a ceny kurzů jsou uvedeny na 
waldviertel.at/haeferlgucker

Informace a rezervace: 
Waldviertel Incoming 
3910 Zwettl, Landstr. 16/1/2
Tel. +43/2822/541 09-90 
info@waldviertel.incoming.at
waldviertel.at/haeferlgucker

Rezervujte 

nyníRezervujte 

nyní

http://www.waldviertel.at/handwerkswochen
http://www.waldviertel.at/handwerkswochen
http://www.waldviertel.at/haeferlgucker
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Weinviertel

St. Pölten
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Adventní trhy v Hadresu,  
nejdelší uzavřené sklepní uličce Evropy 

Adventní trhy ve sklepní uličce 
ve Wolkersdorfu
Návštěvníci si vychutnají procház-
ku mezi otevřenými sklepy ve 
sklepní uličce ve Wolkersdorfu plné 
uměleckých výrobků a vánočních 
dekorací.

Doporučení: ovocný punč  
a ovoce v čokoládě! 
30. listopadu, od 16 hod a dále  
1. a 2. prosince, od 14.30 hod

Vánoční trhy 
ve Weinviertelu
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Adventní procházka ve sklepní 
uličce Velm-Götzendorf 
Angažovaní vinaři z obce  
Velm-Götzendorf se postarají  
o rozmanitý doprovodný program: 
adventní trh, umění, kultura,  
dechové kvarteto Waidenbachtaler 
Heimatkapelle, víno a kulinářské 
speciality, výstava jesliček a loutek 
a mnohem více. 
1. a 2. prosince, od 14 hod

Adventní trhy v Loamgrui 
v Unterstinkenbrunnu 
Idylický Loamgrui není pouze 
sklepní ulička, ale hned celá  
sklepní vesnička, která je společně 
s chráněnými úvozovými cestami 
jedinečnou atrakcí ve Weinviertelu. 
Na 60 sklepů a lisoven vám  
nabídne pestrou nabídku  
regionálních producentů. 
1. a 2. prosince, 12–19 hod

Adventní trhy
„nahoře & dole“ v Retzu 
Jedinečné prostředí a bohatý  
doprovodný program, předvánoční 
atmosféra na třech úrovních:  
radnice – náměstí – zážitkový 
sklep. Vychutnejte si lahodně  
poklidný adventní víkend ve  
vinařském městě Retz!
8. a 9. prosince, od 14 hod

Advent na kopci Wunderberg 
Auersthal 
Druhý adventní víkend se v Auer-
sthalu koná oblíbený advent na 
kopci Wunderberg ve stejnojmen-
né sklepní uličce. Kromě umělec-
kého řemesla a ochutnávky vín se 
nabízí atraktivní doprovodný pro-
gram: lidová muzika, dechová hud-
ba, čtení, hra na klavír a společné 
adventní zpívání. 
8. a 9. prosince, od 14 hod
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Suroviny
_ 30 dkg pšeničné mouky 
_ 18 dkg práškového cukru 
_ 5 dkg medu 
_  1 kávová lžička  

perníkového koření 
_ 2 vejce 
_ 1 čajová lžička přípravku Natron 
_ vanilkový cukr 

Citronová poleva
_ 2 bílky 
_ 20 dkg práškového cukru 
_ 1 lžíce šťávy z citronu

Příprava
Všechny přísady zpracujeme  
v těsto. Tvarujeme malé kuličky  
a pokládáme na plech. Pečeme  
v troubě na 180°C asi 10 minut. 
Vychlazené cukroví si buď hned 
vychutnáme nebo ještě potřeme 
citronovou polevou. 

Náš tip: 
Weinviertelské vánoční placičky 
osladí adventní a vánoční čas  
a jsou také oblíbené jako nápad  
na vánoční dárek.

Weinviertelské „Weinbeisser“
Recept od Ingrid Aigner, cukrářské mistrové z Eisenhuthaus Poysdorf
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Weinviertelský 
advent 
Dopřejte si požehnaný  
adventní čas ve Weinviertelu. 
Poklidná atmosféra se šíří  
celou sklepní uličkou, ve které 
ožívají původní a autentické 
dávné zvyky a tradice.

Od 149,– € na osobu  
ve dvoulůžkovém pokoji 
Možné objednat online  
do 20 dnů před akcí, poté na 
základě předchozí poptávky. 

Co vás očekává:
_ 3 dny/2 noci se snídaní 
_  4chodové menu  

v doprovodu vína
_  Weinviertelské vánoční  

placičky na pokoji
_  návštěva weinviertelských 

vánočních trhů 

Informace a rezervace: 
Weinviertel Tourismus GmbH
2170 Poysdorf
Wiener Straße 1
Tel. +43/2552/35 15
incoming@weinviertel.at
www.weinviertel.at/advent

Adventní trh  
v nejdelší uzavřené sklepní 
uličce Evropy v Hadresu
Ve sklepní uličce v Hadresu si  
návštěvníci vychutnají domácí jídla 
a nápoje a také produkty a výtvory 
vlastní výroby. Zářící pochodně, 
ohnivé koše, hudební představení, 
čtení básní, návštěva Mikuláše  
a adventní hodinka rozjímání  
vytvářejí jedinečnou atmosféru!
8. a 9., 15. a 16. prosince, 
13–18 hod

Všechny adventní trhy  
ve Weinviertelu na  
www.weinviertel.at/advent

Rezervujte 

nyní

http://www.weinviertel.at/advent
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Schlossberg s vyhlídkou: 
adventní trhy na hradní zřícenině Kirchschlag 

Vídeňské Alpy 
v Dolním Rakousku

St. Pölten

Adventní kouzlo  
ve Wiener Neustadt 
Hned dva adventní trhy okouzlí  
návštěvníky v romantické části  
starého města ve Wiener Neustadt. 
Na vánočních trzích na náměstí se 
naladíte na Vánoce již od poloviny 
listopadu. Pod mocnou, gotickou 

věží chrámu pak navíc od prosince 
čeká na své hosty menší a přehled-
nější adventní trh. Za doprovodu 
melodií známých adventních  
a vánočních písní můžete obdivo-
vat vystavené umělecké výrobky  

Vánoční trhy
ve Vídeňských Alpách
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a nakupovat vánoční ozdoby.  
Výstava jesliček ve sklepě Nettl- 
keller zdejšího probošství probudí 
radost z blížících se Vánoc. 
Vánoční trhy na náměstí: 
16. listopadu - 24. prosince, 
po až čt 10–20 hod,  
pá a so 10–23 hod, ne 13–20 hod
Advent u chrámu: 
14. - 16. prosince, pá 14–19 hod,  
so 10–19 hod, ne 10–18 hod

Advent na 
zámku Reichenau 
Před Vánocemi ožije zámek  
Reichenau čertovskou taškařicí  
a kouzelnou show i koncerty de-
chové hudby a gospelových sborů. 
Při adventní ukázce lidových  
řemesel a tradic „Holzknecht- 
advent“ se předvede skočný tanec 
„Schuplattler“, tradiční kuchařské 
umění a řezání motorovou pilou.  
O zábavu se dále postarají svíčkař, 
flašinetář a tanečníci a děti potěší 
model železnic, andělská pošta  
a loutkový workshop. 
30. listopadu - 23. prosince 
Vždy so a ne  
a st, 5. prosince, od 14 hod

Adventní míle  
Seebenstein 
Kdo chce uniknout vánočnímu 
shonu, pak je na adventních trzích 
v Seebenteinu na to nejlepším 
místě. Na jesličkové cestě si  
nechají nahlédnout přes rameno 
řezbáři, kováři a umělečtí soustruž-
níci, zatímco různé dechové kapely 
předvedou své nejlepší tóny.  
Nezapomenutelné prostředí vytvá-
řejí také působivé světelné efekty a 
spektakulární tance s pochodněmi 
na ostrůvku uprostřed přírodního 
jezírka. 
1. prosince, 14–21 hod 

Adventní trhy  
ve skanzenu Krumbach 
Útulné prostředí, tradiční  
umělecké řemeslo, koncerty  
mladých žáků hudební školy  
a regionální speciality očekávají 
návštěvníky na adventních trzích 
v regionu Bucklige Welt.  
Kyvadlový autobus doveze  
návštěvníky na adventní trhy  
na hradní zřícenině Kirchschlag. 
1. a 2., 8. a 9. prosince,  
13–18 hod
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Na škubánky 
_  250 g vařených, rozmačkaných 

brambor 
_ 250 g kaštanové hmoty, 1 vejce 
_ 250 g hrubé mouky 
_ 1 lžíce škrobové moučky 
_  2 lžíce do hněda rozpuštěného 

másla 
_ sůl, pepř, muškátový oříšek 

Na štrúdl 
_  1 hlávka červeného zelí  

nakrájeného najemno 
_  1 cibule nakrájená na jemné proužky 
_ 250 ml červeného vína 
_ 250 ml zeleninového vývaru 

_ sůl, cukr, skořice 
_  brusinky, nasekané vlašské ořechy
_ 150 g krupice 
_  1 hruška, oloupaná a nakrájená 

na kostičky

Na kachnu
_  2 kachní prsa očištěná a  

s naříznutou kůží
_ sůl, pepř, 1 větvička tymiánu
_ 1 větvička rozmarýnu 
_ olej na smažení, máslo
_  marináda z pomerančové šťávy, 

koňaku a medu

Přípravu tohoto pokrmu a další 
nápady na recepty najdete na 
www.dolni-rakousko.info/recepty

Kachní prsíčka s kaštanovými šulánky  
a štrúdlem plněným červeným zelím
Recept od Puchegger-Wirt, Winzersdorf 
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http://www.dolni-rakousko.info/recepty


 www.dolni-rakousko.info/advent      25

ADVENT V DOLNÍM RAKOUSKU 2018

Advent v soutěsce 
Johannesbachklamm 
Uprostřed pohádkové kulisy  
nabízejí skláři, umělečtí soustruž-
nici a řezbáři své umělecké výtvory 
a vypravěči pohádek v prastarém 
dřevěném seníku nadchnou  
především malé návštěvníky. 
Atrakcí je „nejvyšší nazdobený  
vánoční strom Rakouska“, který  
se tyčí až do nebe (výška přes  
20 metrů!). 
6. -  9. prosince, od 14 hod 

Adventní trhy n 
a zřícenině Kirchschlag 
Na adventních trzích na zřícenině 
vypínající se nad Krischlagem  
v Buklige Welt se o dobrou náladu 
a sváteční předvánoční atmosféru 
starají Mikuláš s čertem stejně  
jako kouzelníci, divadlo pro děti  
a koncerty. Děti se pobaví ve vyhří-
vané dílničce pro tvoření, rodiče 
zase potěší pestrá nabídka auten-
tického uměleckého řemesla  
z místního regionu. Kyvadlový  
autobus umožní odskočit si  
na adventní trhy do skanzenu  
v Krumbachu. 
7. - 9. prosince, 14–20 hod

Adventní trhy  
v Aspangu u rybníka
Romantický adventní trh je  
vrcholem předvánočního období a 
stále ještě tajným tipem v regionu 
Wechselland. Návštěvníky nadchne 
venkovské řemeslo, poníci a jízda 
na saních tažených psím spřežením. 
Nesmějí chybět ani kaštany,  
svařené víno a punč. 
14. - 16. prosince, 
pá od 15 hod, so a ne od 14 hod 

Horský advent v Rohru
Široko daleko známý je adventní 
trh v Gutensteinských Alpách pro 
své živé jesličky a ledový strom: 
velký smrk pokrytý ledem tvoří 
vstup na adventní trhy. Jestli 
ochutnáte uzeného pstruha nebo 
vánoční pečivo, zaposloucháte se 
do adventních ukázek hudebního 
umění v Domě hudby nebo budete 
přihlížet, jak se vyfukuje sklo a  
vyrábějí stříbrné šperky: o pestrý 
program je v každém případě  
postaráno.
15. a 16. prosince, 
so 10–19 hod, ne 9–18 hod

Všechny adventní trhy ve Vídeňských 
Alpách v Dolním Rakousku na 
www.wieneralpen.at/advent

http://www.wieneralpen.at/advent
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Když ve Vídeňském lese vše jiskří a třpytí se,
pak nejsou Vánoce daleko. 

Vídeňský les

St. Pölten

Badenská adventní míle 
Čas pro rozjímání. V badenském  
lázeňském parku a na pěší zóně 
zažijete v  předvánoční době  
nádhernou adventní krajinu:  
slavnostně osvětlené ulice,  
vyzdobené výlohy a vánoční  
melodie každoročně promění  

vnitřní část Badenu v Badenskou 
adventní míli.
23. listopadu až 24. prosince, 
po až pá 15–20 hod,  
so, ne a svátky 13–20 hod

Vánoční trhy 
ve Vídeňském lese
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Vánoční trhy v Leobersdorfu
Tradiční kolotoč, obří kolo,  
Ježíškova pošta a jízdy v kočáru  
každou sobotu a neděli – na  
náměstí Rathausplatz a jeho  
okolí se rozzáří oči všech dětí.  
V pasáži si můžete také udělat  
fotku s Ježíškem (so 17–19 hod,  
ne 16–18 hod). 
23. listopadu až 23. prosince, 
pá 16–20, so, ne a svátky 15–20 hod

Adventní kouzlo v Mödlingu
Na adventních trzích v Mödlingu 
ve staré části města se radnice  
a kostel rozzáří v předvánočním 
lesku. Náměstí Schrannenplatz  
a pěší zóna zvou k zastavení  
s předvánoční gastronomií, živou 
hudbou a dětským kolotočem.  
24. listopadu až 24. prosince,
každý den od 17 hod
so od 10 hod, ne a svátky od 14 hod 

Středověký adventní trh:  
Špitální kostel a ulice Brühler 
Straße fungují jako romantická  
kulisa. Středověcí kupci  
a řemeslníci ukazují své umění  
a nabízejí jídla a nápoje.
23. a 24. listopadu, 10–22 hod
25. listopadu, 10–18 hod

Adventní víkendy  
v Divadelním parku v Berndorfu 
Objevte kulinářské pochoutky, místní 
umělecké řemeslo a nechejte  
se naladit na vánoční atmosféru  
místními muzikanty. Pro děti  
je zde dětský koutek s dozorem  
ve foyer Městského divadla  
a vánoční jesličky s živými zvířátky.
24. a 25. listopadu a dále  
1. a 2. prosince, 15–20 hod

Vánoční trhy
v Klosterneuburgu
Svým vesnickým charakterem  
jsou vánoční trhy na náměstí 
Rathausplatz zážitkem pro celou 
rodinu. Najdete tady bohatý  
hudební doprovodný program a  
vánoční stánky stejně jako dětské 
kluziště. V tvořivé dílně je každý 
den postaráno o vaše děti. 
29. listopadu až 23. prosince, 
vždy čt a pá 15.30–21 hod,  
so 13–21 hod, ne 13–20 hod

Již mnoho let je adventní trh  
v „Binderstadl“ kláštera Kloster- 
neuburg pevnou součástí zdejšího 
adventu. Čistý výnos je věnován 
vybraným charitativním zařízením.  
1. prosince 14–19 hod a dále  
2., 8. a 9. prosince, 10–19 hod 
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Suroviny
_ 4 žloutky 
_ 4 lžíce cukru 
_ 350 g mascarpone 
_ 200 g kaštanového pyré 
_  kůra z půlky chemicky 

neošetřeného citronu 
_ 250 ml kávy 
_ 125 ml rumu 
_ kakao na poprášení 
_ 2 balíčky piškotů

Příprava
Žloutky vymícháme s cukrem  
do pěny. Přidáme kaštanové  
pyré, mascarpone a citronovou 
kůru a promícháme. Smícháme 
kávu a rum, namáčíme piškoty  
jeden po druhém a pokládáme  
do formy střídavě s vrstvou krému. 
Tiramisu dáme do chladna a před 
servírováním poprášíme kakaem.  

Další recepty najdete na  
www.dolni-rakousko.info/recepty

Kaštanové tiramisu
Recept z hostince Landgasthaus Stockerwirt, Sulz im Wienerwald
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Adventní trhy  
na hradě Neuhaus
Malé, ale milé: jakmile projdete 
velkou hradní bránou, ovane  
vás vůně regionálních specialit. 
Domácí punč si krásně vychutnáte 
pod klenbami. Adventní trh pro 
chvíle rozjímání spojené nejen  
s uměleckým řemeslem, ale také  
s kávou a moučníkem ve farním 
sále. 
1. a 2. prosince, 13–18 hod 

Pohádkový advent 
v Bad Vöslau 
Před zámkem se to hemží živými 
pohádkovými postavičkami vedle 
barevného dětského kolotoče.  
V zámku zve Ježíšek osobně na  
návštěvní hodinku. Venku na pódiu 
v parku vystupují sbory a soubory. 
1. a 2., 8. a  9., 15. a 16.,   
22. a 23. prosince 
vždy 14–20 hod

Adventní trhy  
na zámku Hernstein 
Každoročně otevírá bývalý lovecký 
zámek habsbursko-lotrinské  
dynastie všechny své historické 
komnaty, jež během roku slouží 
jako hotel a seminární místnosti. 
Vychutnejte si u stánku se speciali-

tami bohatou nabídku dobrot  
z regionu.
Výstava řemesel v historických  
prostorách zámku předvádí  
rozmanitá umělecká řemesla  
a nabízí vkusné dárkové zboží.  
Vánoční nabídku doplňuje prodej 
vánočních stromků v zámeckém 
parku. 
7. prosince, 16–20 hod a dále  
8. a 9. prosince, 12–20 hod 

Adventní klášterní trhy 
v klášteře Heiligenkreuz 
Adventní klášterní trhy v Heiligen-
kreuz s doprovodem bohaté  
nabídky akcí určených k rozjímání 
a zamyšlení jsou svým způsobem 
duchovním opakem ostatních  
adventních trhů. Na 35 klášterů  
z Rakouska a sousedních zemí  
zde nabízí své speciální přírodní 
produkty, které sahají od známých 
klášterních vín až po exkluzivní 
speciality, od klášterního kapra  
z kláštera Geras až po řemeslné  
výrobky. 
15. prosince, 9–21 hod

Všechny adventní trhy ve Vídeňském 
lese www.wienerwald.info/ 
stimmungsvoller-advent

http://www.wienerwald.info/stimmungsvoller-advent
http://www.wienerwald.info/stimmungsvoller-advent
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Vánoční trhy na hradní zřícenině Aggstein 
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pá, 2. až ne, 4. 11. Vánoční trhy na hradní zřícenině Aggstein   6
pá, 9. až ne, 11. 11. Vánoční trhy na hradní zřícenině Aggstein  6  
pá, 16. až ne, 18. 11. Vánoční trhy na hradní zřícenině Aggstein  6
pá, 16. 11. až po, 24. 12.  Vánoční trhy na Hauptplatz Wiener Neustadt 22 
so, 17. a ne, 18. 11.  Adventní vesnička na zámku Hof  7
 Advent na zámku Eckartsau 7
pá, 23. 11. až ne, 25. 11. Vánoční trhy Leobersdorf 27
 Středověký adventní trh v Mödling 27
pá, 23. 11. až po, 24. 12.  Působivý advent na Rathausplatz St. Pölten 13
 Badenská adventní míle 26
so, 24. a ne, 25. 11. Adventní vesnička na zámku Hof 7
 Advent na zámku Eckartsau 7 
 Ohnivé rodinné Vánoce:   
 Neubruck (Scheibbs, St. Anton/Jeßnitz)  10
 Advent v Lunzu v Amonhaus  13
 Tradiční vánoční trhy na zámku Rosenburg  14 
 Adventní víkend v Divadelním parku v Berndorfu   27 
so, 24. 11. až po, 24. 12. Adventních trzích v Mödlingu ve staré části města 27
čt, 29. a pá, 30. 11. Vánoční trhy Klosterneuburg 27
pá,  30. 11. Advent v Melku  7
 Advent v Kremsu  7
 Adventní trhy ve sklepní uličce, Wolkersdorf 18
 Advent na zámku Reichenau 23
 Vánoční trhy Leobersdorf 27

Vánoční trhy  
v Dolním Rakousku v roce 2018
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Dolnorakouská kultura pohostinství

Hmmm,
to je

lahůdka!
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denní až po, 24. 12.  Působivý advent na Rathausplatz St. Pölten 13
 Vánoční trhy na Hauptplatz Wiener Neustadt  22
 Badenská adventní míle 26 
 Adventních trzích v Mödlingu ve staré části města 27
so, 1. 12. Adventní míle Seebenstein  23
so, 1. a ne, 2. 12. Adventní vesnička na zámku Hof 7
 Advent na zámku Eckartsau 7
 Advent v Melku 7
 Advent v Kremsu  7
 Ohnivé zámecké Vánoce: St. Peter in der Au 11
 Tradiční vánoční trhy na zámku Rosenburg  14
 Adventní dny na zámku Weitra  15
 Advent v Jaidhofu   15
 Adventní trhy ve sklepní uličce, Wolkersdorf  18
 Adventní procházka ve sklepní uličce, Velm-Götzend. 19
 Adventní trhy v Loamgrui, Unterstinkenbrunn 19 
 Advent na zámku Reichenau  23
 Adventní trhy ve skanzenu Krumbach 23
 Adventní víkend v Divadelním parku v Berndorfu  27
 Adventní trhy na hradě Neuhaus  29
 Vánoční trhy Klosterneuburg 27
 Adventní trhy v „Binderstadl“, klášter Klosterneuburg 27
 Pohádkový advent v Bad Vöslau 29 
 Vánoční trhy Leobersdorf  27
so, 1. až ne, 9. 12. Advent v Göttweigu  7
 Ohnivé Vánoce v kartouze: Gaming 11
st, 5. 12. Advent na zámku Reichenau  23
čt, 6. až ne, 9. 12.  Zlatý advent ve Zwettlu  15
 Advent v Graffeneggu   15
 Advent v soutěsce Johannesbachklamm  25 
 Vánoční trhy Klosterneuburg 27
pá, 7. až ne, 9. 12. Advent v Melku 7
 Advent ve Wachau na zámku Dürnstein  7
 Ohnivé světelné Vánoce: Waidhofen a. d. Ybbs 11
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pá, 7. až ne, 9. 12. Adventní trhy na hradní zřícenině Kirchschlag 25
 Adventní trhy na zámku Hernstein 29
 Vánoční trhy Leobersdorf  27
so, 8. a ne, 9. 12. Adventní vesnička na zámku Hof 7
 Tradiční vánoční trhy na zámku Rosenburg  14
 Adventní trhy v Garsu  15
 Adventní trhy „nahoře & dole“ v Retzu  19
 Advent na Wunderberg Auersthal 19
 Adventní trhy ve sklepní uličce Hadres  21
 Advent na zámku Reichenau  23 
 Adventní trhy ve skanzenu Krumbach 23
 Adventní trhy v „Binderstadl“, klášter Klosterneuburg 27
 Pohádkový advent v Bad Vöslau 29 
čt, 13. až ne, 16. 12. Vánoční trhy Klosterneuburg 27
pá, 14. až ne, 16. 12. Advent v Melku 7
 Advent ve Wachau na zámku Dürnstein 7
 Středověké adventní trhy v Korneuburgu  9
 Ohnivé dvorní Vánoce: Seitenstetten 11
 Adventní trhy na hradě Schallaburg 13
 Advent u dómu ve Wiener Neustadt  22
 Adventní trhy v Aspangu u rybníka  25
 Vánoční trhy Leobersdorf  27
so, 15. 12.  Adventní klášterní trhy v klášteře Heiligenkreuz 29 
so, 15. a ne, 16. 12. Adventní vesnička na zámku Hof 7
 Ohnivé kovářské Vánoce: Ybbsitz 11
 Adventní trhy ve sklepní uličce Hadres   21
 Advent na zámku Reichenau  23 
 Horský advent v Rohru  25
 Pohádkový advent v Bad Vöslau  29
čt, 20. až ne, 23. 12. Vánoční trhy Klosterneuburg 27
pá, 21. a so, 22. 12. Advent v Melku 7
pá, 21. až ne, 23. 12. Vánoční trhy Leobersdorf  27
so, 22. a ne, 23. 12. Adventní vesnička na zámku Hof  7
 Advent na zámku Reichenau  23 
 Pohádkový advent v Bad Vöslau 29
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Veselé Vánoce! 
       Přejeme vám  
      krásný čas 
    strávený v kruhu   
           rodiny a přátel.
Spoustu radosti a  
          poklidné svátky.

Impresum 
Vlastník médií a vydavatel: Niederösterreich-Werbung GmbH, 3100 St. Pölten.  
Za programy a nabídky jsou odpovědni poskytovatelé služeb. Ceny se rozumí  
na osobu a den ve dvoulůžkovém pokoji bez pobytové taxy Informace na:  
www.niederoesterreich.at/taxen. I přes pečlivé zpracování bez záruky, změny vyhrazeny.  
Stav: říjen 2018. Redakce, text a grafická úprava: Niederösterreich-Werbung.  
Hvězdičkas, strana 31: vecteezy.com;  Překlad: Mgr. Martina Komendová. 

http://vecteezy.com


Velké světelné adventní kouzlo v Dolním Rakousku
Od klášterů po kováře, od zámků po přírodní parky:  
výjimečnou atmosféru nabízejí v Dolním Rakousku místa,  
na kterých si můžete příjemně zkrátit dobu čekání na svátek  
všech svátků. Nechejte se okouzlit!

Rádi vám poradíme!
Niederösterreich-Information
A-3100 St. Pölten 
Niederösterreich-Ring 2
Tel. +43/2742/9000-9000
informace@noe.co.at
www.dolni-rakousko.info
www.dolni-rakousko.info/advent


