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A MAGASTÁTRA ÜNNEPI FÉNYEI
A Tátravárosnak is nevezett üdülőhely 14 tátrai település közös közigazgatási egysége. A község a Magas-Tátra
déli lábánál bújik meg és egy csodálatos központi résszel,
Ótátrafüreddel büszkélkedhet. Itt van a tátrai turizmus
központja, innen indulnak a túrautak a Magas-Tátra
különböző részeire. Mivel Magastátra városa és Ótátrafüred is elsősorban turizmusból élnek, ezért 2006-ban
elindították a Tátrai Karácsony nevű rendezvényt, amelyet idén már 12. alkalommal rendeznek meg. Havas fenyők, hívogató fények és kellemes illatok várják azokat,
akik családias környezetben töltenének el egy kis időt,
ünnepi hangulatban.

Koronázzuk meg az adventi időszakot
Szlovákiában
Legyen szó akár Pozsonyról, Kassáról, az
apró Csorbáról vagy éppen Poprádról, a karácsonyi programok mindegyik településen
csodákat rejtenek. Vásárok, hagyományőrző piacok, Mikulás várás és mézbor illat.
Bárhová is megyünk Szlovákiában, az ünnepi hangulat és a jókedv garantált.

P

ozsonyban a városi karácsonyfa ünnepélyes kivilágításával veszi kezdetét az adventi időszak.
November 24-től december 22-ig karácsonyi
fényekkel, dallamokkal, ízekkel és illatokkal telítődik
az egykori koronázó város történelmi központja. A régi
városháza szomszédságában a Fő téren és a Feren-

cesek terén, valamint a Szlovák Nemzeti Színház előtt
összpontosul a karácsonyi kínálat, de a csatlakozó
helyszíneken több kísérőrendezvényt is szerveznek.
Ezek közt sétálgatva ajánlatos áthaladni a „Kívánságok utcáján“, illetve a Templom utcán is, melyeket
december 6-tól 20-ig fenyőgallyakkal és örök szerelmet ígérő fagyönggyel díszítenek. A szervezők ígérik,
hogy az itt elsuttogott óhajok és szerelmi eskük valóra
válnak. De ha mégse, akkor is érdemes eljönni Pozsonyba nézelődni, kóstolgatni, szórakozni és élvezni az ünnepvárást. Persze a karácsonyi ünnepek múltával is
megéri visszajönni a városba egy klasszikus városnézésre vagy akár egy szilveszteri bulira, hisz az év utolsó napjaiban Pozsony szlovák elnevezése (Bratislava)
is megváltozik – Partyslava, a szórakozás fővárosa
lesz egy időre.

KARÁCSONYKOR KASSÁN
A Kassai Karácsonyi Vásár immár hagyományosan Szent Miklós
ünnepének előestéjén, december 5-én kezdődik. Kassa főpolgármesterének részvételével ilyenkor felgyulladnak a fények
a közel 20 méter magas fenyőfán, amelynek tövében finom
ételek, italok és egyedi ajándékok várják a látogatókat egészen
december 23-ig. A szlovák szőlőkből készült forralt borok kellemesen átmelegítik az embert, a sült kolbász, a krumplis palacsinta és a sült gesztenye pedig eltelíti a hasunkat. Természetesen a kísérő rendezvények sem hiányozhatnak. Így aztán lesz
élő Betlehem és jótékony célra főzött Angyali Káposztaleves is.
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SÉTA CSORBA
HAGYOMÁNYŐRZŐ PIACÁN
Csorbán, mint egy tipikus mezőgazdasági községben a szokásokat és az ünnepléseket a mezei
munkák népi naptára határozta meg. A csorbai
vásárokat 1860-tól kezdve az állatvásárokkal
kötötték össze. A vásároknak pontosan meghatározott időpontjuk volt. A mai időkben a Szenteste
előtti utolsó hétvégén járhatjuk végig a karácsonyi piacokat, ahol a kulturális programokat
kézi készítésű áruk, karácsonyi puncs és illatozó
mézbor kísérik.

POPRÁDI KARÁCSONY
Poprád városa évről-évre rendkívüli karácsonyi légkört
teremt az ünnepek közeledtével. A rendezvényen gyönyörű karácsonyfák, több méteres girlandok és fényláncok, soha nem látott csillagos égbolt, élő betlehem,
ezer meg ezer karácsonyi gömb és egy 12 méter magas,
karácsonyi angyal várja a látogatókat. Szlovákia egyik
legszebb ünnepi rendezvényének fő attrakciója, a Karácsonyi Vásár 2017. december 8-10-ig várja a látogatókat.

További információ:

slovakia.travel/hu
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