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Amit az év
legszebb időszakáról tudni kell,
avagy a nagy adventi ABC!

A mint advent:

Mit is jelent az advent szó?
A szó latin eredetű (adventus) és érkezést jelent.
Az 5. század óta jellemző, hogy azzal várják az emberek
Jézus érkezését a földön, hogy misére járnak, imádkoznak
és jót cselekednek. Az adventi időszak karácsony előtt
négy héttel, vasárnap kezdődik és december 24-én ér véget.
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B mint Borbála-nap:

Miért szokás Borbála napján gyümölcsfaágat vízbe tenni?
Alsó-Ausztriában egy virágzó gyümölcsfaág a tél kellős
közepén a karácsonyi csoda egyik szimbóluma. Ehhez
december 4-én, Szent Borbála napján levágnak egy
gyümölcsfaágat, melyet vízbe állítanak. A karácsonyig
kivirágzó ágak jelzik, hogy mennyire lesz szerencsés
és terményben gazdag a következő év.

C mint Christstollen, vagyis Krisztuskalács:
Miért sütünk advent idején?

Nemcsak azért sütnek sokan süteményt a karácsony előtti
várakozás időszakában, mert finom. Már a kelták is készítettek ambróziaként lepényt a téli napfordulóra december
21./22. körül. Ebből az „áldozati kenyérből” alakult aztán
ki a Krisztuskalács a keresztények körében. A mézeskalács
feltehetően pogány szokásokra vezethető vissza, melyeket
latinul „libumnak” (=lepény/áldozati kenyér) neveznek.

www.also-ausztria.info/advent
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Csendes éj, nagy varázs.
Ahol a legszebb az advent.
Különleges helyszínek, különleges alkalmakhoz: vár- és
városkapuk mögött, régi várromok közt vagy festői pincesorok
mentén.
A fény ragyogása, fenyőillat és harangszó. Eláruljuk, hogy hol
a leghangulatosabb advent idején Alsó-Ausztria és hol élhetők
át a régi hagyományok a leginkább. Ez a piktogram jelzi, hogy
mely rendezvények közelíthetők meg tömegközlekedéssel:
4

Eredeti, hagyományos, autentikus:
Advent a Weinviertel pincesorain

A hozzávalókat összekeverjük, a tésztát jól meggyúrjuk…
mmmh…de finom az illata! Fahéj, forraltbor és mézeskalács
fűszerkeverék. Receptjeinkkel megédesítheti a várakozás
időszakát az ünnepekig.
		

Kellemes időtöltést kívánunk
advent idején Alsó-Ausztriában!
www.also-ausztria.info/advent
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Karácsonyi vásárok
a Duna mentén

St. Pölten

A festői várromok igazán egyedülálló környezetet biztosítanak
a karácsonyi bevásárláshoz.
November 8.–24.,
pé. 15–19h, szo. és vas. 10–19h

© Robert Herbst

Karácsonyi vásár
Aggstein várromjai közt
A kézműves karácsonyi vásár
egyedülállóan kombinálja
a modern kézműves kínálatot
a lovagteremben a színes,
középkori piaccal az udvarokon.

Duna
Alsó-Ausztria
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Fények ragyogása a világörökséghez tartozó Wachauban,
mint itt Göttweig apátságánál

ADVENT ALSÓ-AUSZTRIÁBAN 2019

2. kremsi advent
Már novemberben karácsonyi
hangulat költözik Kremsbe,
amikor a dominikánus templomban (Dominikanerkirche Krems)
megnyitják a 2. kremsi advented.
A megnyitóval veszik kezdetüket
a város és környékének adventi
vásárai is.
November 15.–24.,
pé. 15–19h, szo. és vas. 10–19h
Adventi falu Schloss Hof
Az árkádos és uradalmi udvarokon
100 standnál hagyományos kézműves termékek, ajándékötletek
és kulináris specialitások várják
a látogatókat. Karácsonyi vezetés
a kastélyban, hangulatos adventi
zene és változatos gyerekprogramok teszik teljessé itt az adventi
hétvégéket.
November 16. – december 22.,
szo. és vas. 10–19h
Advent
Eckartsau kastélyában
Karácsony előtt három hétvégén
adventi hangulat költözik Eckartsau kastélyéba. Számos kiállító
gondoskodik a kellemes időtöltésről, melyet változatos programok
tesznek igazán felejthetetlenné.

November 16.–17. és 23.–24.,
szo. 12–19h, vas. 12–18h valamint
november 30. és december 1.,
szo. 12–21h, vas. 12–19h
Melki advent
A melki adventi falut hangulatos
környezete teszi oly egyedülállóvá.
A karácsonyi vásárok hagyományos
résztvevőin túl, mint a sült gesztenye, puncs és társai, nagyszerű
zenei fellépők gondoskodnak
a változatos programról.
November 29. – december 22.,
pé. 16–20h, szo. 12–20h
és vas. 12–19h
Advent a
„GARTEN TULLN”
kertekben
Ahol a kert adventi faluvá válik,
ott a kulinária és a kézművesség
is egymásra lel. Karácsonyi zene
szól, a családok együtt készítenek
adventi koszorút és a legkisebbek
kipróbálhatják a lovaglást póniháton.
November 30. és december 1.,
10–20h
ÚJ

Göttweigi advent
Ennél hangulatosabb nem is
lehetne az advent. Lélegzetelállító

www.also-ausztria.info/advent
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Kevert mézeskalács forraltbor bevonattal
Recept Mörwaldtól, a „Zur Traube“ vendéglőből, Feuersbrunn településről
Mézeskalács
_ 400 g méz
_ 60 g kristálycukor
_ 220 g liszt
_ 20 g mézeskalácsfűszer
_ 2 tojás sárgája
_ 60 g rum
_ 140 g rozsliszt
_ 2 csipet sütőpor
_ 100 g kandírozott gyümölcs
_ 50 g darált dió
Forraltbor bevonat
_ 100 g porcukor
_ 3–4 ek. forraltbor szirup
_ kevés citromlé
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Elkészítés
A mézet a cukorral felmelegítjük,
majd a lisztet a mézeskalácsfűszerrel hozzákeverjük. A keveréket
10 percig pihentetjük, majd
hozzáadjuk a többi hozzávalót és
összekeverjük. A keveréket egy
sütőpapírral bélelt sütőlapra egyenletesen elterítjük és 170°C-on
kb. 15 percig sütjük. A forraltbor
bevonat összetevőit addig kevergetjük, míg a kívánt állagot el nem
éri. A mézeskalácsot hagyjuk kihűlni,
majd a forraltbor bevonattal díszítjük. Végül rombuszokra, négyzetekre vagy háromszögekre vágjuk.

ADVENT ALSÓ-AUSZTRIÁBAN 2019

kilátás mellett immár 30. alkalommal ígér különleges élményeket
kicsiknek és nagyoknak az apátság
a karácsonyi készülődés időszakában.
November 30. – december 8.,
naponta 10–18h
Wachaui advent
Dürnstein kastélyában
Még nagyobb, még szebb,
még hangulatosabb! A számos
különleges termék mellett
változatos programokkal
kecsegtet a wachaui advent
Dürnstein kastélyában.
December 7.–22.,
szo. és vas. 13–20h
ARTvent | Művészet és
kultúra Tullnban
A Kunstwerkstatt Tulln művészei
minden évben bemutatják
alkotásaikat. Kiváló alkalom ez
arra, hogy igazán különleges karácsonyi ajándékokat vásároljunk
vagy megfigyeljük a művészeket
munka közben. Ha vonós
hangszerek, klarinét és más
fúvós hangszerek hangja lengi
be a minoritatemplom történelmi
falait és karácsonyi szövegek
gondolkodtatják el a látogatókat,

akkor az adventi tumultus szünetet
tart és a meghittségé a főszerep.
Kunstwerkstatt: december 7.–15.,
szo. és vas. 14–19h
Minoritatemplom: december 7.,
15:30h és 17h
Traismaueri betlehem
Advent második vasárnapján Traismauer kastélyában táncra perdülnek
a bábuk. A 200 éves hagyományra
visszatekintő, népszerű színházi
előadás az adventi hétvége egyik
fénypontja. Ezt kézműves termékekkel, finoman illatozó karácsonyi
édességekkel és melengető forraltborral egészíthetjük ki.
Betlehemezés: december 8.,
15–16:30 és 17–18:30h
Középkori adventi
vásár Korneuburgban
A városházán és annak udvarán
kézműves vásár vár a látogatókra
középkori zenével és hagyományos
termékekkel.
December 14.–15., 15h órától
A Duna régió összes karácsonyi
vására egy helyen: www.donau.
com/en/the-danube-in-loweraustria/happenings-events/
advent-along-the-danube/

www.also-ausztria.info/advent
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Karácsonyi vásárok
a Mostviertelben

St. Pölten

Idén először nyitják meg kapuikat
a „Ragyogó falukarácsony” adventi
vásárai.
www.flammende-weihnacht.at

© schwarz-koenig.at

„Izzó karácsony“ –
Ahol a gyümölcsbor és vas izzik
Ragyogó fényekkel, meleg tűzek
varázsával és gőzölgő forraltborral
veszi kezdetét az adventi időszak a
gyümölcsbor és a vas útja mentén.

Mostviertel
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„Izzó karácsony“ Waidhofen an der Ybbs-ben
kézműves vásárral, gyertyafénnyel és kulturális programokkal.

ADVENT ALSÓ-AUSZTRIÁBAN 2019

Izzó családi karácsony:
Neubruck (Scheibbs,
St. Anton/Jeßnitz)
Ahol egykoron Andreas Töpper jóvoltából izzott a vas, ott manapság
ropogó adventi tüzek égnek és
kiváló kézműves termékek, valamint zenei különlegességek várják
a látogatókat. Az egész család
számára tartogat meglepetéseket
a felújított Töpperschloss.
November 23. és 24.,
szo. 11–19h, vas. 10–18h
Izzó karácsony a kastélyban:
St. Peter in der Au
A reneszánsz kastély ragyogó
környezetében hagyományos
kézművesség, valamint üvegből,
szalmából és kerámiából készült
karácsonyi díszek sokasága teszi
hangulatossá az adventet. Forralt
gyümölcsbor és finomságok
mellett hallgatni a fúvós zenét
melengető tűzek körül. Kell ennél
több a karácsonyi hangulathoz?
November 30. és december 1.,
szo., vas. 10–18h
Izzó karácsony a kartauzi
rend kolostorában: Gaming
Perzselő kulturális ajánlatok:
a kézművességtől a paraszthagyo-

mányokig, klasszikus és népzene
kíséretében. Adventi felolvasások
gyertyafényben fokozzák a karácsonyi hangulatot. Szombatonként
pedig a krampusz maga lép fel.
November 30. – december 8.,
hé.–pé. 13–18h, szo., vas. 10–18h
Izzó karácsonyi fények:
Waidhofen an der Ybbs
Kézműves vásár, ahol parasztas�szonyok izzítják a tüzet a kemencében. A legkisebbek barkácsolhatnak, míg a felnőttek nézelődnek,
fülelnek és kóstolgatnak. A történelmi Rothschild kastélyban és árkádos udvaraiban még kellemesebb
a karácsonyi várakozás időszaka.
December 6.–8., pé.–vas. 10–19h
Izzó udvari karácsony:
Seitenstetten
Perzselő élmény: hogyan lesz
a körtéből párlat, avagy ahogy
a helyiek mondják: „Zuaschaun
beim Dorschbirnbrenna“.
További kulináris és muzikális
különlegességek, kézműves
termékek és egy karácsonyi
postahivatal várja a látogatókat
az apátság fedett udvarán.
December 13.–15.,
pé. 13–18h, szo. és vas. 9–18h

www.also-ausztria.info/advent
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Gyümölcsboros sütemények
Recept a Binder családtól, a „Zur Steinernen Birne“ gyümölcsbor borozóból,
St. Peter/Au településről
Hozzávalók
_ 250 g vaj
_ 250 g liszt
_ 4 ek. mostvierteli körtebor
_ csipet só
_ málnalekvár
_ porcukor

Elkészítés
A vajat, a sót, a lisztet és a
gyümölcsbort összekeverjük.
A tésztát fél órát pihentetjük,
majd kinyújtjuk és 3-4 mm magas,
kör alakú darabokra szaggatjuk.
Ezeknek a közepébe málnalekvárt
teszünk és összehajtjuk őket.
180 °-on 10–15 percig sütjük,
végül porcukorral meghintve
tálaljuk.

Tippünk:
A kekszekhez különösen jól illik
a málnalikőr.

További receptek a következő
oldalon találhatóak
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Izzó karácsony
a kovácsműhelyben: Ybbsitz
Tűz, vas és kézügyesség: Európa
kovácsmesterei gyűlnek össze
a történelmi piactéren, ahol igazi
műalkotások születnek vasból.
Ezt a páratlan látványt kézművesek
egészítik ki, akik a helyszínen fonnak, esztergályos mutatványokkal
szolgálnak, kosarakat fonnak és
üveget festenek.
December 14. és 15.,
szo. 10–19h, vas. 9–18h

Karácsonyi vásár
Schallaburgban
Egyedi kézműves termékek,
karácsonyi zene és kulináris
élvezetek egyedülálló egyvelege.
Több mint 130 kiállító várja a
vendégeket a vár termeiben és
udvarán. A termékek palettája az
ékszerektől és kerámiától a ruházaton és könyvkötészeten át egészen
a fa és gipsz műtárgyakig terjed.
December 13.–15.,
pé.–vas. 11–18h

ÚJ Ragyogó falukarácsony
A vásárok standjainál kézzel készült
termékek pompás sorát találja a
látogató, melyek gyakran a régió természetes nyersanyagaiból készülnek.

Hangulatos advent St. Pöltenben a városháza terén
Zenével, forró italokkal, egyéb
finomságokkal, kreatív ajándékötletekkel és változatos programokkal
várja a tartományi főváros hagyományokban gazdag karácsonyi
vására a látogatókat, ahol pl.
krampusz-show, különböző fellépők
és egy bábszínház gondoskodik
a jó hangulatról.
November 22. – december 23.,
hé.–csüt. 16–21h,
pé.–vas. és ünnepnapokon 13–21h

Lunzi advent az Amonhausban:
November 23. és 24.,
szo. 14–19h, vas. 10–18h
Rosenaui advent:
November 23. és 24.,
szo. 13–18h, vas. 9–17h
Csendes advent a Sonntagbergen:
November 30., 18h órától
Karácsony a faluban, Reinsberg:
December 14. és 15.,
szo. 14.30–22h, vas. 9–17h

A Mostviertel összes karácsonyi
vására egy helyen:
www.mostviertel.at/advent

www.also-ausztria.info/advent
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Karácsonyi vásárok
a Waldviertelben

St. Pölten

termeiben. A waldvierteli finomságok pedig a kulináris élvezetekről
gondoskodnak.
November 23. – december 8.,
szo. és vas. 11–19h

© Waldviertel Tourismus/Studio Kerschbaum

Waldvierteli karácsonyi vásár
Rosenburg kastélyában
Karácsonyi hangulat Rosenburgban:
Az érzékek ünnepe – az idő varázsa.
Regionális kiállítók, művészek
és kézművesek mutatják be
termékeiket a rosenburgi kastély

Waldviertel
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Advent Weitraban: meghitt adventi idill
a romantikus óvárosban
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Weitrai adventi napok
Kézműves termékek, megelevenedő
műhelyek, helyi specialitások és
igazi adventi idill vár a látogatókra,
melyet az óváros és a Waitra
kastély páratlan környezete tesz
igazán felejthetetlenné.
November 30. és december 1.,
szo. 9–19h, vas. 9–18h
Jaidhofi advent
A Waldviertelben található jaidhofi
kastély gyönyörű udvarával és
történelmi termeivel hangulatos
környezetet biztosít a jaudhofi
adventi napokhoz.
November 30. és december 1.,
szo. 11–19h, vas. 10.30–19h
Grafeneggi advent
A grafeneggi advent 140 kiállítóval
és magas minőségű termékekkel
várja a látogatókat a kastélyban.
A feldíszített, karácsonyi hangulatba
öltöztetett parkban pedig kulináris
különlegességeket kóstolhatunk
meg. Az „ORF NÖ Advent der Stars“,
vagyis a közszolgálati televízió
programsorozatának köszönhetően
koncertek és felolvasások gondoskodnak változatos programokról.
December 5.–8., 10–19h

Arany zwettli advent
Mézeskalács, fahéj, almapuncs
a karácsony illata terjeng a ragyogóan kidíszített zwettli belvárosban.
Regionális és évről-évre változó
nemzetközi kiállítók mutatják be
portékáikat. A kulináris élvezetekről
pedig a waldvierteli konyha gondoskodik. Még a jó öreg gőzmozdony
is útra kél egy adventi utazásra.
December 5.–8.,
csüt. és pé. 14–19h,
szo. 10–19h és vas. 10–18h
Szokatlan advent
Schönberg am Kampban
Az öreg kovácsműhelyben és a
Grossau borászatnál a kézművesség,
a borkultúra és a waldvierteli konyha
talál egymásra. Meseolvasás, látványos kovácsolás, és tűz-show gondoskodik a karácsonyi hangulatról.
Szép és itt-ott szokatlan kézműves
termékek még izgalmasabbá teszik
az ajándékvásárlást.
December 14. és 15.,
szo. 10–20h és vas. 10–18h
A Waldviertel összes karácsonyi
vására egy helyen
www.waldviertel.at/
adventveranstaltungen

www.also-ausztria.info/advent
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Mákos csók
Andreas Müssauer receptje, a Müssauer kávézó, cukrászda és pékségből és
a „Thaya-völgyi csokoládé manufaktúrából“, Waidhofen/Thaya településről
Hozzávalók
_ 300 g porcukor
_ 200 g darált mák
_ 100 g darált mandula
_ 230 g tojásfehérje (kimérni)
_ 100 g kristálycukor
Krém
_ 200 g tejszín
_ 200 g reszelt csokoládé
_ 200 g szilvalekvár
_ fahéj és rum
További receptek a következő
oldalon találhatóak:
www.also-ausztria.info/receptek
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Elkészítés
1. Tészta: A 200 g porcukrot, a
200 g mákot, a 100 g mandulát
elkeverjük a 110 g tojásfehérjével.
2. Tészta: A 120 g tojásfehérjét
a 100 g kristálycukorral kemény
habbá felverjük, majd a 100 g porcukrot kézzel alákeverjük. Majd az
1. tésztát is óvatosan hozzákeverjük
és az egészet kis halmokban egy
sütőpírral bélelt sütőformára helyezzük. 200°C-on kb. 12-15 percig sütjük, majd hagyjuk kihűlni.
Krém: A tejszínt felmelegítjük, a
csokoládét hozzákeverjük, majd
szobahőmérsékleten kihűlni hagyjuk. A szilvalekvárral, fahéjjal és
rummal felverjük. Végül a csókok
felét megtöltjük a krémmel.

ADVENT ALSÓ-AUSZTRIÁBAN 2019

Fogla

ljon

most

Waldvierteli
Häferlgucker
Figyeljen meg szakácsokat
munka közben, akik elárulják titkos receptjeiket mákból, kenyérből, sörből, gyógyfűvekből és
egyéb különleges hozzávalókból.
€ 241,–/főtől kétágyas szobában (exkl. főzőtanfolyam)
Ami Önre vár:
_ 3 nap/2 éjszaka reggelivel
_ egy vacsora
_ a szálloda szolgáltatásainak
használata
_ waldvierteli kötény
_ waldvierteli szakácskönyv
_ látogatás egy termelőnél
_ 4 órára szóló belépő
a Sole-Felsen-Bad Gmündbe
szaunahasználattal
Válasszon egy főzőtanfolyamot
– Árakról és időpontokról a
www.waldviertel.at/haeferlgucker oldalon tájékozódhat.
Információ és foglalás:
Waldviertel Incoming
3910 Zwettl, Landstr. 16/1/2
Tel. +43/2822/541 09-90
info@waldviertel.incoming.at
waldviertel.at/haeferlgucker

Fogla

ljon

most

Waldvierteli
kézműves hetek
Nyerjen betekintést egy
hagyományos kézműves
műhely munkásságába.

€ 225,–/főtől
kétágyas szobában
Foglalható:
2020. február 24. – március 29.
Ami Önre vár:
_ 3 nap/2 éjszaka reggelivel
_ 3-fogásos vacsora
_ waldvierteli kötény
_ 4 órára szóló belépő
a Sole-Felsen-Bad Gmündbe
szaunahasználattal
_ 2 x 2,5 óra egy kézműves
műhelyben: varroda, szőttes
szőnyegkészítés, gránit ékszerek készítése, barkácsolás,
fonás fűzfalevéllel, agyagozás,
medál készítése halbőrből,
faragás, üvegcsiszolás
Információ és foglalás:
Waldviertel Incoming
3910 Zwettl, Landstr. 16/1/2
Tel. +43/2822/541 09-90
info@waldviertel.incoming.at
www.waldviertel.at/handwerkswochen

www.also-ausztria.info/advent
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Karácsonyi vásárok
a Weinviertelben

Weinviertel

St. Pölten

Ne hagyja ki: bogyós puncs és
csokoládés gyümölcs!
November 29-től december 1-ig,
pé. 16h-tól,
illetve szo. és vas. 14:30h-tól
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Adventi falu a Loamgruion,
egy egyedi pincesoron 60 présházzal

© Robert Herbst

Adventi vásár
a wolkersdorfi pincesoron
A látogatók egy kellemes sétát
tehetnek a kézműves kiállítók
között a karácsonyi hangulatot
öltő wolkersdorfi pincesoron, ahol
betérhetnek a nyitott pincékbe is.

ADVENT ALSÓ-AUSZTRIÁBAN 2019

Adventi séta
Velm-Götzendorf szőlőhegyén
A lelkes borászok Velm-Götzendorfban szórakoztató keretprogramról gondoskodnak: adventi
vásár, művészet, kultúra,
a Waidenbachtaler Heimatkapelle
fúvószenekara, bor és kulinária,
betlehem- és babakiállítás, stb.
November 30. és december 1.,
14h-tól
Adventi vásár a Loamgrui pincesoron Unterstinkenbrunnban
Az idilli Loamgrui nemcsak egy
pincesor, hanem egyenesen egy
pincefalu. A természetvédelem
alatt álló Hohlwegen keresztül is
elérhető, mely egyedülállóvá teszi
a Weinviertelben. 60 présházban
változatos kínálat várja a látogatókat a régió termelőitől.
November 30. és december 1.,
12h-tól

Adventi vásár
„drüber & drunter“,
vagyis fent is, lent is Retzben
Páratlan környezet és színvonalas
keretprogram, karácsonyi hangulat
három szinten: városháza – főtér –
élménypince. Kapcsolódjon
ki egy adventi hétvégén Retz
borvárosában!
December 7. és 8., 13h-tól
Advent a Wunderberg
pincesoron Auersthalban
Advent második hétvégéjén
kerül megrendezésre a népszerű
karácsonyi vásár a Wunderberg
pincesoron. Hagyományos népzene
és fúvószene kíséretében több
mint 30 pince nyitja meg kapuit
és ínycsiklandozó finomságokat,
saját készítésű portékákat és borkostolókat kínál a látogatóknak.
December 7. és 8., 14h-tól

www.also-ausztria.info/advent
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© Weinviertel Tourismus/Cherie Hansson

Weinvierteli házibarát
A Weinviertel lekedveltebb karácsonyi fánkja.
Hozzávalók
_ 125 g liszt
_ 90 g porcukor
_ 30 g darált dió
_ 30 g darált mandula
_ 30 g darált mogyoró
_ 1 tojás
_ 10 g kandírozott narancs
_ 10 g reszelt csokoládé
_ 10 g mazsola
_ ½ ek. sütőpor
_ 12 g vaj (szobahőmérsékletű)

Elkészítés
Minden hozzávalót egy tálba
teszünk és jól összedolgozzuk.
A tésztát két részre osztjuk és két
tekercset készítünk. Előmelegített
sütőben 190 °C–on kb.15 percen
keresztül aranybarnára sütjük.
Még melegen ferde szeletekre
vágjuk.
További receptek a következő
oldalon találhatóak
www.also-ausztria.info/receptek

Receptvideó:
www.weinviertel.at/rezepthausfreunde
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Adventi vásár Európa leghos�szabb pincesorán Hadresben
A hadresi pincesoron házi készítésű
ételek és italok várnak a látogatókra,
akik a régió termékeiből válogathatnak. A fáklyák fénye, a melengető
tüzek, a koncertek, felolvasások,
a Mikulás látogatása és a közös
adventi ima mind hozzájárulnak
a meghitt hangulathoz.
December 7.–15.,
szo. és vas. 13h-tól
Barokk karácsonyi
vásár Stockerauban
Hagyományos kézművesség,
gólyalábasok, mesemondók
és kulináris különlegességek,
mint pl. egy barokk forrócsoki:
Stokerau városháza előtt az
adventi időszakban régmúlt idők
hagyományai elevenednek fel.
December 14. és 15., 15h-tól

A Weinviertel összes karácsonyi
vására egy helyen
www.also-ausztria.info/adventa-weinvierteli-pincesoron

Fogla

ljon

most

Weinvierteli
advent
Jutalmazza meg magát és
szeretteit egy adventi kikapcsolódással a Weinviertelben.
Festői pincesorok karácsonyi
díszkivilágításban ragyognak,
ünnepi zene szól és ínycsiklandozó illatok terjengenek,
miközben átélhetjük a régió
hamisítatlan népszokásait.
€ 138,–/főtől
kétágyas szobában
Ami Önre vár:
_ 3 nap/2 éjszaka reggelivel
_ 4-fogásos menü
borkínálattal
_ weinvierteli Weihnachts
krapferl a szobában
_ látogatás a Weinviertel
adventi vásárain
Információ és foglalás:
Weinviertel Tourismus GmbH
2170 Poysdorf, Wiener Str. 1
Tel. +43/2552/35 15
incoming@weinviertel.at
www.weinviertel.at/advent

www.also-ausztria.info/advent
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Karácsonyi vásárok
a Bécsi Alpokban

St. Pölten

tövében pedig december közepétől
egy további, kisebb karácsonyi vásár
várja a látogatókat. Hangulatos
adventi és karácsonyi zene kíséretében kézműves termékek és karácsonyi díszek közül válogathatunk.
© Wiener Alpen/Christian Kremsl

Adventi varázs
Wiener Neustadt
Bécsújhely romantikus belvárosában
két karácsonyi vásár is várja a látogatókat. A főtér adventi vásárán
már november közepén indul
a karácsonyi készülődés időszaka.
A dóm tekintélyes gótikus tornya

Bécsi Alpok

22

Dombtető kilátással: a Kirchschlag vár romjai

ADVENT ALSÓ-AUSZTRIÁBAN 2019

Karácsonyi vásár a főtéren:
November 22. – december 24.,
hé.–szo. 10–19h, vas. 13–19h,
24. 12. 10–14h
Advent a dómnál:
December 13.–15., pé. 14–19h,
szo. 10–19h, vas. 10–18h
Advent a Reichenau kastélyban
Karácsony előtt a Reichenau kastélyban a krampuszé, varázslóké,
valamint a fúvószenéé és a gospel
kórosuké a főszerep. Az ún. „Holzknechtadvent“ alkalmából kovácsok
és maszkfaragók mutatják be tudásukat. Gyertyaöntők, kintornások
és tánczene gondoskodnak még
több szórakozásról, a gyerekek
pedig különösen a modellvasútnak
és a macikiállításnak örülnek.
November 30. – december 22.,
szo. és vas. 14–19h
Hétmérföldes advent
Seebensteinban
A tó körüli natúrparkban minden
éveben egy nagyon hangulatos adventi vásár kerül megrendezésre.
A kézművesek terén megfigyelhetjük, hogyan dolgoznak a profik, miközben különböző fúvószenekarok
biztosítják a talpalávalót. A gyerekek körében pedig kiváltképp a pó-

nilovaglás, a karácsonyi sütisütés
és a látványos fény- és tűz-show
népszerű. Kényelmesen eljuthatunk a helyszínre tömegközlekedéssel is, hiszen a gyorsvonatok
kétóránként állnak meg.
November 30. és december 1.,
szo. 14–21h, vas. 12–21h
Adventi vásár a múzeumfaluban Krumbachban
Kellemes környezet, otthonos
kiállítótermek, hagyományos
kézművesség és a régió finomságai
várnak a látogatókra a Bucklige
Welt adventi vásárán az újonnan
kialakított múzeumfaluban.
November 30. – december 8.,
szo. és vas. 13–18h
Advent a Johannesbachklamm szurdokban
Festői környezetben áll a hatalmas
karácsonyfa ajándékokkal. Kézművesek és karácsonyi mesemondók
varázsolják el a látogatókat. A karácsonyi nézelődést a régió finomságaival tehetjük még élvezetesebbé.
Növeli az esemény fényét, ha
a nosztalgiavonattal érkezünk,
de Neunkirchen vasútállomásáról
ingyenes busszal is utazhatunk.
December 5.–8., 14–20h

www.also-ausztria.info/advent
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© Daniela Führer

Cipócska
Recept Gitti Fallytól, A Zum Fally – Landgasthof fogadóból,
Kirchberg am Wechsel településről
Hozzávalók
_ 200 g porcukor
_ 1 cs. vaníliás cukor
_ 3 tojás
_ 1 tk. rum vagy cseresznyelikőr
_ 350 g dió
_ 120 g reszelt csokoládé
_ 80 g liszt
_ 1 tk. sütőpor
_ 30 g zsemlemorzsa
_ 1 tk. fahéj

Elkészítés
A hozzávalókat összegyúrjuk és
kb. fél órára a hűtőben pihentjük.
Kis golyókat formálunk, majd
por- és vaníliacukor keverékben
megforgatjuk. Ezután 150 °C-on
kb. 18 percig sütjük.
Tipp:
A tészta először igen ragadós.
A hűtőben megkeményedik és
a pihentetés után nedves kézzel
jól formálható.
További receptötletek
a következő oldalon
www.also-ausztria.info/receptek
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Adventi vásár a kastélyhegyen
Kirchschlag várromjánál
Magasan a város felett gyönyörű
kilátás mellett még finomabb
a puncs. Igazán romantikus
hangulatra pedig szürkületkor
számíthatunk, amikor meggyújtják
a tüzeket, fényjátékok világítják
meg az adventi vásárt, valamint
felcsendül a zene. A standoknál
regionális finomságokat kóstolhatunk meg vagy kézműves
termékekben gyönyörködhetünk.
December 6.–8., 14–20h
Karácsonyi vásár
Katzelsdorf kastélyában
Katzelsdorf kastélyánál a nagy
kézműves vásáron bizonyára
megtaláljuk a megfelelő ajándékokat. A koncertek igazán változatos
és igényes zenei aláfestést ígérnek.
A gyerekek pedig karácsonyi
manókat készíthetnek vagy
süteményeket süthetnek, míg
a Mikulás látogatásának mindenki
örül.
December 7. és 8. , 10–17h

Aspangi adventi
vásár a tóparton
Ünnepi hangulatban feldíszített
tópart, vidéki kézművesség és
pónilovaglás szórakoztatja a látogatókat. Persze nem hiányozhat
a sült gesztenye, forraltbor és
a puncs sem.
December 13.–15.,
pé. és vas. 15h-tól, szo. 14h-tól
Rohri advent a hegyen
Egy igazi bennfentes tipp a helyiek
körében a hagyományos hegyi
advent Rohr im Gebirge-ben.
A betlehemi játékok nagy örömet
okoznak a gyerekeknek. Az adventi
misén rohri zene csendül fel.
Regionális különlegességek,
mint pl. sonka, füstölt pisztráng,
hajdinakása és hagyományos
receptekből készült péksütemények gondoskodnak a kulináris
élvezetekről, míg fafaragók,
esztergályosok és fazekasok
szórakoztatják a nagyérdeműt.
December 14. és 15.,
szo. 10–20h, vas. 10–18h
A Bécsi Alpok összes karácsonyi
vására Alsó-Ausztriában egy helyen
www.also-ausztria.info/
advent-a-becsi-alpokban

www.also-ausztria.info/advent
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Karácsonyi vásárok
a Bécsi-erdőben

St. Pölten

Sétálóutcáján és Josefsplatz:
November 22. – december 24.,
hé.–pé. 16–20h, szo., vas. 13–20h
Kurpark Baden:
November 29. – december 31.
hé.–pé. 17–22h, szo., vas. 15–22h;
12. 24. 10–16h, 12. 31. 15–2h
© Silke Ebster

Badeni advent
A meghittség időszaka. A badeni
Kurparkban és a város sétálóutcáján
advent idején igazán átadhatjuk
magunkat a karácsonyi készülődés
hangulatának: ünnepélyesen kivilágított utcák, feldíszített kirakatok,
és karácsonyi csengés járja át a
belvárost a badeni advent során.

Bécsi Erdő
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A Bad Vöslauban megrendezésre kerülő mesés advent
még kellemesebbé teszi a karácsonyi várakozás időszakát.

ADVENT ALSÓ-AUSZTRIÁBAN 2019

Mödlingi adventi varázs
Mödling belvárosában a városháza
és a Spitalskirche templom advent
idején ünnepi fényben ragyog.
A Schrannenplatz és a sétálóutca
karácsonyi kulináriával, élő zenével
és körhintával gondoskodik az
ünnepélyes hangulatról.
November 23. – december 24.,
hétköznapokon 17h-tól, szo. 10h-tól,
vas. és ünnepnapokon 14h-tól
Középkori adventi vásár:
A Spitalskirche templom és
a Brühler Straße a középkori
adventi vásár idején kereskedőknek
és kézműveseknek ad otthont.
November 22.–24. ,
pé. és szo. 10–22h, vas. 10–18h
Adventi hétvégék
a berndorfi Theaterparkban
Kóstolja meg a kulináris különlegességeket, csodálja meg a helyi
kézművesek termékeit a régió
zenéjével a háttérben. Ami pedig
a gyerekek kedvence: barkácsolás,
mesejátékok vasárnap és az élő
betlehem.
November 23. – december 1.,
szo. és vas. 15–20h

Karácsonyi vásárok
Klosterneuburgban
Vidékies hangulatával a városháza
téren található karácsonyi vásár
különösen a családok körében
népszerű. Nemcsak változatos
zenei keretprogram, hanem
számos stand és egy gyerekvasút
is vár itt a látogatókra. A gyerekek
felügyelet mellett barkácsolhatnak
a kreatív műhelyben.
November 28. – december 22.,
csüt. és pé. 15–20h valamint
szo. és vas. 13–20h
Adventi vásár a klosterneuburgi
apátság Binderstadl termében:
November 29. – december 1.,
pé. és szo. 15–20h, vas. 10–20h
Meseszerű advent
Bad Vöslauban
Meseszerű varázserdő élő
fenyőfákkal és mesefigurákkal,
karácsonyi sütöde és karácsonyi
zene teszi még kellemesebbé
a várakozás időszakát. Az adventi
vásár akadálymenetsített, a babakocsiknak külön állóhelyek állnak
rendelkezésre.
November 30. – december 22.,
szo. és vas. 14–20h

www.also-ausztria.info/advent

27

© istock.com/Mariha-kitchen

Töpörtyűs keksz
A hagyományos borozók, az ún. heurigerek jellegzetes desszertje
tökéletesen illik az adventi időszakhoz is.
Hozzávalók
_ 250 g töpörtyű
_ 270 g liszt
_ 260 g cukor
_ 2 tojás
_ 1 ek. rum
_ 1 csomag sütőpor
_ lekvár
Elkészítés
A töpörtyűt egy kés segítségével
apróra vágjuk. A munkalapra
elterítjük a lisztet úgy, hogy a közepébe egy mélyedést formálunk.
A mélyedésbe kerülnek a további

hozzávalók, majd összegyúrjuk
őket. A tésztát fél órát pihentetjük.
A tésztát kinyújtjuk, majd süteményszaggatóval formákat szaggatunk. A péksüteményt 15 perc
alatt 200 °C-on előmelegített
sütőben aranybarnára sütjük.
A kihűlt kekszek egyik felét megkenjük lekvárral, majd összeragasztjuk őket. A töpörtyűs finomság enyhén porcukorral meghintve
tálalásra kész.
További receptek a következő
oldalon találhatóak
www.also-ausztria.info/receptek
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Adventi vásár Neuhaus várában
Kicsi és kedves: Ahogy átlépünk
a várkapun, máris érezzük a regionális specialitások finom illatát.
Különösen a házi készítésű
puncsot érdemes megkóstolni.
A gyerekek szombaton pedig
Holleanyóval is találkozhatnak,
aki megrázza dunnáját a balkonon
és elmesél egy történetet.
November 30. és december 1.,
13–18h
Advent a kottingbruni
vizikastélyban
Fedezze fel az egyedülálló vizikastély különböző termeit, épületeit
és élvezze az adventi időszakot
csodálatos kulissza mellett távol
a dübörgő zenétől és giccstől.
November 30. – december 15.,
szo. és vas. 14–20h
Adventi vásár
a Hernstein kastélyban
A Habsburg-Lotaringiai-ház egykori vadászkastélya minden évben
megnyitja ilyenkor kapuit a nagyérdemű előtt, mely olyan történelmi
termekbe is betekintést nyerhet,
melyeket év közben csak a szálloda
vendégei használhatnak. A kastély
termeiben kézműves termékeket
csodálhatunk meg, melyek akár

különleges ajándékok is lehetnek
karácsonyra.
December 6.– 8.,
pé. 16h-tól, szo. és vas. 12h-tól
Advent Gumpoldskirchen
kastélyában
Hangulatos környezet, különleges
ajándéktárgyak és karácsonyi
finomságok. A tökéletes módja
annak, hogy felkészüljünk az
ünnepek ünnepére.
December 6.–8., pé. 16–20h,
szo. 13–20h és vas. 11–18h
Adventi vásár a
heiligenkreuzi apátságban
Heiligenkreuz adventi vására eltér
a többi karácsonyi vásártól, hiszen
számos programot kínál arra, hogy
a lélek megpihenjen. 35 apátság és
kolostor képviselteti magát Ausztriából és a szomszédos országokból,
melyek többek között természetes
és kézműves termékekeit mutatják
be, melyek a híres apátsági boroktól egészen pl. a gerasi apátságból
származó pontyig terjednek.
December 14., 9–18h
A Bécsi-erdő összes karácsonyi
vására egy helyen
www.wienerwald.info/advent

www.also-ausztria.info/advent
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Boldog karácsonyt!
Békés, meghitt

© fotolia.com/Vika

ünnepeket
kívánunk!

Impresszum:
Médiatulajdonos és kiadó: Niederösterreich-Werbung GmbH, 3100 St. Pölten.
A Niederösterreich-Werbung GmbH kizárólag médiatulajdonos, nem utazási iroda és nem
utazásszervező. Foglalással kapcsolatos kérdések esetén a prospektusban felsorolt egyes utazási
ajánlatok részleteit és feltételeit a fentebb felsorolt kapcsolattartók és szolgáltatók közlik.
Az utazási ajánlatokra, valamint az azokhoz kapcsolódó esetleges szerződésekre a szolgáltatók,
ill. a szervezők feltételei vonatkoznak, melyekről közvetlen tájékoztatást kaphat az adott szolgáltatótól vagy tájékozódhat annak honlapján. A fent olvasható utazási ajánlatok időpontjának és
árának változtatási jogát fenntartjuk. A programokért és ajánlatokért a szolgáltatók felelősek.
Az árak személyenként, egy napra, kétágyas szobában, idegenforgalmi adó nélkül értendők.
További információ: www.niederoesterreich.at/taxen. Az adatok gondos ellenőrzése ellenére
felelősséget nem vállalunk, a változtatás jogát fenntartjuk. Aktualizálva: 2019 október.
Szerkesztés, szöveg és grafika: Niederösterreich-Werbung. Oldal 31, 35: vecteezy.com;
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ESEMÉNYNAPTÁR 2019

Karácsonyi vásárok
Alsó-Ausztriában 2019
NOVEMBER

Oldal

pé., 11. 8. – vas., 11. 10. Karácsonyi vásár Aggstein várromjai közt
pé., 11. 15. – vas., 11. 17. Karácsonyi vásár Aggstein várromjai közt
2. kremsi advent
szo., 11. 16. és vas., 11. 17. Adventi falu Schloss Hof
Advent Eckartsau kastélyában
pé., 11. 22. – vas., 11. 24. Karácsonyi vásár Aggstein várromjai közt
2. kremsi advent
Középkori adventi vásár in Mödling
pé., 11. 22. – szo., 11. 30. Hangulatos advent St. Pöltenben a városháza terén
Adventi varázs Wiener Neustadt:
Karácsonyi vásár a főtéren
Badeni advent
szo., 11. 23. és vas., 11. 24. Adventi falu Schloss Hof
Advent Eckartsau kastélyában
Izzó családi karácsony:
Neubruck (Scheibbs, St. Anton/Jeßnitz)
Ragyogó falukarácsony:
Lunzi advent az Amonhausban
Ragyogó falukarácsony : Rosenaui advent
Waldvierteli karácsonyi vásár Rosenburg kastélyában
Adventi hétvégék a berndorfi Theaterparkban
szo., 11. 23. – szo., 11. 30. Mödlingi adventi varázs
csüt., 11. 28. – szo., 11. 30. Karácsonyi vásárok Klosterneuburgban
pé., 11. 29. és szo., 11. 30. Melki advent
Adventi vásár a wolkersdorfi pincesoron
Kurpark Baden
Adventi vásár a klosterneuburgi, Binderstadl termében
szo., 11. 30.
Adventi falu Schloss Hof
www.also-ausztria.info/advent
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27
7
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NOVEMBER
szo., 11. 30.

Oldal
Advent Eckartsau kastélyában
Advent a „GARTEN TULLN“ kertekben
Göttweigi advent
Izzó karácsony a kastélyban: St. Peter in der Au
Izzó karácsony a kartauzi rend kolostorában: Gaming
Ragyogó falukarácsony:
Csendes advent a Sonntagbergen
Waldvierteli karácsonyi vásár Rosenburg kastélyában
Weitrai adventi napok
Jaidhofi advent
Adventi séta Velm-Götzendorf szőlőhegyén
Adventi vásár a Loamgrui, Unterstinkenbrunnban
Advent a Reichenau kastélyban
Hétmérföldes advent Seebensteinban
Adventi vásár a múzeumfaluban Krumbachban
Adventi hétvégék a berndorfi Theaterparkban
Meseszerű advent Bad Vöslauban
Adventi vásár Neuhaus várában
Advent im Wasserschloss Kottingbrunn

DECEMBER
naponta hé., 12. 23.ig
naponta ke, 12. 24.ig

naponta ke, 12. 31.ig
vas., 12. 1.
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7
7
7
11
11
13
14
15
15
19
19
23
23
23
27
27
29
29

Oldal
Hangulatos advent St. Pöltenben a városháza terén
Adventi varázs Wiener Neustadt:
Karácsonyi vásár a főtéren
Badeni advent
Mödlingi adventi varázs
Kurpark Baden
Adventi falu Schloss Hof
Advent Eckartsau kastélyában
Melki advent
Advent a „GARTEN TULLN“ kertekben
Izzó karácsony a kastélyban: St. Peter in der Au
Waldvierteli karácsonyi vásár Rosenburg kastélyában

www.also-ausztria.info/advent

13
22
26
27
26
7
7
7
7
11
14

ESEMÉNYNAPTÁR 2019

DECEMBER
vas., 12. 1.

vas., 12. 1. – vas., 12. 8.
csüt., 12. 5. – vas., 12. 8.

pé., 12. 6. – vas., 12. 8.

szo., 12. 7.
szo., 12. 7. és vas., 12. 8.

Oldal
Weitrai adventi napok
15
Jaidhofi advent
15
Adventi vásár a wolkersdorfi pincesoron
18
Adventi séta Velm-Götzendorf szőlőhegyén
19
Adventi vásár a Loamgrui, Unterstinkenbrunnban
19
Advent a Reichenau kastélyban
23
Hétmérföldes advent Seebensteinban
23
Adventi vásár a múzeumfaluban Krumbachban
23
Adventi hétvégék a berndorfi Theaterparkban
27
Karácsonyi vásárok Klosterneuburgban
27
Adventi vásár a klosterneuburgi, Binderstadl termében 27
Meseszerű advent Bad Vöslauban
27
Adventi vásár Neuhaus várában
29
Advent im Wasserschloss Kottingbrunn
29
Göttweigi advent
7
Izzó karácsony a kartauzi rend kolostorában: Gaming 11
Grafeneggi advent
15
Arany zwettli advent
15
Advent a Johannesbachklamm szurdokban
23
Karácsonyi vásárok Klosterneuburgban
27
Melki advent
7
Izzó karácsonyi fények: Waidhofen/Ybbs
11
Adventi vásár a kastélyhegyen Kirchschlag várromjánál 25
Adventi vásár a Hernstein kastélyban
29
Advent Gumpoldskirchen kastélyában
29
ARTvent | Művészet és kultúra Tullnban,
Minoritatemplom
9
Adventi falu Schloss Hof
7
Wachaui advent Dürnstein kastélyában
9
ARTvent | Művészet és kultúra Tullnban, Kunstwerkstatt 9
Waldvierteli karácsonyi vásár Rosenburg kastélyában 14
Adventi vásár „drüber & drunter“, vagyis fent is,
lent is Retzben
19
Advent a Wunderberg pincesoron Auersthalban
19
www.also-ausztria.info/advent
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DECEMBER
szo., 12. 7. és vas., 12. 8.

Oldal

Adventi vásár Európa leghosszabb pincesorán Hadresben 21
Advent a Reichenau kastélyban
23
Adventi vásár a múzeumfaluban Krumbachban
23
Karácsonyi vásár Katzelsdorf kastélyában
25
Meseszerű advent Bad Vöslauban
27
Advent im Wasserschloss Kottingbrunn
29
vas., 12. 8.
Traismaueri betlehem: Betlehemezés
9
csüt., 12. 12. – vas., 12. 15. Karácsonyi vásárok Klosterneuburgban
27
pé., 12. 13. – vas., 12. 15. Melki advent
7
Izzó udvari karácsony: Seitenstetten
11
Karácsonyi vásár Schallaburgban
13
Adventi varázs Wiener Neustadt: Advent a dómnál 22
Aspangi adventi vásár a tóparton
25
szo., 12. 14.
Adventi vásár a heiligenkreuzi apátságban
29
szo., 12. 14. – vas., 12. 15. Adventi falu Schloss Hof
7
Wachaui advent Dürnstein kastélyában
9
ARTvent | Művészet és kultúra Tullnban, Kunstwerkstatt 9
Középkori adventi vásár Korneuburgban
9
Izzó karácsony a kovácsműhelyben: Ybbsitz
13
Ragyogó falukarácsony:
Karácsony a faluban, Reinsberg
13
Szokatlan advent Schönberg am Kampban
15
Adventi vásár Európa leghosszabb pincesorán Hadresben 21
Barokk karácsonyi vásár Stockerauban
21
Advent a Reichenau kastélyban
23
Rohri advent a hegyen
25
Meseszerű advent Bad Vöslauban
27
Advent im Wasserschloss Kottingbrunn
29
csüt., 12. 19. – vas., 12. 22. Karácsonyi vásárok Klosterneuburgban
27
pé., 12. 20. – vas., 12. 22. Melki advent
7
szo., 12. 21. és vas., 12. 22. Adventi falu Schloss Hof
7
Wachaui advent Dürnstein kastélyában
9
Advent a Reichenau kastélyban
23
Meseszerű advent Bad Vöslauban
27
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Kérdése lenne?
Információ Alsó-Ausztriáról
és prospektusrendelés:
Tel +43 (0)2742/9000-9000
informacio@noe.co.at

Kommunikációs csatornáink
www.also-ausztria.info
magazin.niederoesterreich.at
veranstaltungen.niederoesterreich.at
Niederösterreich App letöltése
App-Store segítségével
Kövessen minket itt:

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

