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KARÁCSONYI ILLATOK A BUDAPESTI VÖRÖSMARTY TÉREN ÉS A BAZILIKÁNÁL

A Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ (BFTK) –híven a már 15 évre visszatekintő, de folyamatosan 
gazdagodó hagyományokhoz –, november 28-tól ismét életre hívja a sokak szívét melengető karácsonyi 
forgatagot a Vörösmarty téren. Kulináris élményeket, igényes kulturális eseményeket, zsűrizett kézműves 
portékákat, a gyermekeknek muzeális értékű, mesés körhintát ígérnek a szervezők Budapest legjelentő-
sebb ünnepi programsorozatán.

Ma már Európa egyik legkedveltebb turisztikai attrakciójaként emlegetik a Vörösmarty téri adventi-kará-
csonyi vásárt. Számos versenytársát megelőzve a budapesti rendezvény előkelő helyet foglal el a rangos 
ünnepi kínálatban. (Első helyen állt tavaly a Sunday Times Európa 6 legjobb karácsonyi vására között, de 
szerepelt a Travel&Leisure 10-es listáján, vagy az Expedia, a Times és a Daily Telegraph toplistáján is).A szer-
vezők számára fontos, hogy megbízható, magas minőséggel szolgálják ki a látogatók igényeit, ezt biztosít-
ja, hogy a vásárosok kiválasztásában a BFTK együttműködő partnere a Magyar Kézműves Szövetség.  

Százhúsz kézműves jelenik meg a téren a legkülönbözőbb termékekkel a mézeskalácstól az ékszereken, 
kerámia tárgyakon át szűcs- és bőrmunkákig. Kaphatók természetesen ínyenceknek való fi nomságok is: 
sajtok, sonkák, kolbászok, valamint desszert félék: marcipán és csokoládé bonbonok. Könnyű lesz a meg-
felelő, személyre szóló ajándékot kiválasztani. Aki a válogatásban megéhezett, a vendéglátó házaknál talál 
lélekmelegítő forró italokat és ételeket, az ünnepkörhöz illő fi nomságokat.Nincs ünnep emelkedett han-
gulat nélkül. A Vörösmarty tér sarkában álló színpadról jazz, az utcazene, a világzene szól hétköznapokon 
délután négy órától, a hétvégén délelőtt 11-től, az utolsó műsor 20:15-kor kezdődik.

ADVENTI VÁSÁROK
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PÉCSI ADVENTI KÉZMŰVES ÉS MESEVÁSÁR 
2014 

2014.11.28 - 12.24 Pécs , Kossuth tér, Széchenyi tér, Irgal-

masok útja 

Az adventi időszak heteiben a város apraja-nagyja újra együtt 
lehet, felkeresheti a Télapó Házát, csodálhatja a fényfestése-
ket, az épületvetítéseket, esténként pedig közösen várhatja 
ismerős és ismeretlen a Varázslatot, a Nádor Szálló adventi 
ablakából alászálló fényangyalkát, mert a Széchenyi tér a vá-
sár idejére a mesék, az ízek, az illatok, a közös élmények, a 
meghitt hangulatok és közös ünnep terévé változik.

KAPOSVÁRI ADVENT 2014.  2014.11.30 - 12.21  

A  kaposvári karácsonyi ünnepi heteknek Kaposvár főtere, a 
Kossuth tér ad otthont. A kaposvári ünnepi programok az első 
adventi gyertya meggyújtásával kezdődnek. A kaposvári szé-
kesegyház oldalában felépített, egyedülálló, faragott betle-
hem a meghittség, a szeretet és a nyugalom szigete a rohanó 
hétköznapokban. A kaposvári Pajta Színházban betlehemes 
játékok, karácsonyi koncertek, a város apróságainak ünnepi 
köszöntői melengetik a nézők szívét-lelkét, míg egyéb testré-
szük egy pohár meleg itallal lel felüdülést. Kaposvár az advent 
idején a főtérre várja mindazokat, akik a jókedv és meghittség 
jegyében kívánják a karácsony szellemét megidézni. A Kossuth téren továbbá kellemes forralt bor és ízletes 
meleg ételek árusítása történik.

ADVENT GYŐRBEN - TÉLI FESZTIVÁL  

November végén ünnepi fénybe burkolózik a város. Ebben az 
évben is az Advent időszaka felejthetetlen hangulatot, színes 
programokat tartogat az ünnepre készülődőknek. A belváros 
díszfénybe öltözik, a forralt bor és a sült gesztenye varázslatos 
illata lengi be az utcákat. A Téli Fesztivál a felnőtteknek és gye-
rekeknek is sok érdekes programot tartogat. A Széchenyi téren 
ismét felállítják mindannyiunk karácsonyfáját, ott lesz a téren 
betlehem és a rénszarvasszán a gyerekek nagy örömére. A meg-
nyitón felgyúlnak az ünnepi fények, bekapcsolják a város díszvi-
lágítását. A Széchenyi téren ismét megcsodálhatjuk majd az ünnepi fényjátékot.A fesztivál a város szilvesz-
teri programjával zárul majd, amikor Győr apraja-nagyja együtt búcsúztathatja az óévet és köszöntheti a 
2015-ös új esztendőt. 
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ADVENT VESZPRÉMBEN

Illatos Advent Veszprém 2014. Veszprém családbarát önkormányzata adventi programsorozatával már 
több mint fél évtizede hívja és várja karácsonyi készülődésre, ráhangolódásra a helybelieket és az ideláto-
gatókat. Veszprém adventi és karácsonyi készülődése az Illatos Advent 2014. november 29. és december 
21. között az ünnepi díszbe öltöztetett Városházánál és a belvárosban várja a látogatókat.

KARÁCSONYI VÁSÁR ÉS FESZTIVÁL  - SOPRON 

Az Idei évben is hamisítatlan karácsonyi hangulattal, fenyő-, és fahéj illattal, étel 
és ital fi nomságokkal, kézműves termékekkel várjuk a Kedves Soproniakat és a 
Sopronba látogató vendégeinket Sopron Fő terére. 

Rendezvényünkön a téren felállított óriás fenyőfa, a hívogató betlehem és a 
mindenki számára fi gyelemfelkeltő adventi kalendárium sokszínűsége mellett 
megtalálja a legkiválóbb hazai kézműves remekeket, kiváló ajándékokat talál-
hat a kirakodóvásárban, részt vehet a játék és kézműves ház foglalkozásain és 
meleg fi nomságokkal kényeztetheti magát a kedves látogató! Teakülönleges-
ségek, forralt bor, puncs és természetesen gyermekpuncs mellett kicsit és nagyobbak örömüket lelhetik a 
színpadi programokon is, ahol Sopron szinte valamennyi iskolája és óvodája bemutatja adventi műsorát. 
A legkisebbek és a kicsit nagyobbak után Sopron ismert, és még kevésbé ismert, de feltörekvő tehetségei 
mutatkoznak be a Soproni Advent színpadán

DÓM TÉRI ADVENT SZEGEDEN  

Közép-Európa egyik legszebb terén, a szegedi Dóm téren kézművesek sátrai és egy 200 személyes bála-
színház kap helyet november 28-tól  négy héten át. Nemcsak az adventi hangulat, a folyamatosan égő 
máglyák, meleg harapni való és forró italok melengetik a vásározókat, hanem igényes zenei és színházi 
előadások is költöznek a bálaszínházba

KECSKEMÉTI TÉLI FESZTIVÁL  

November 28-ától téged is vár a Kecskeméti Téli Fesztivál. A főtéren adventi ki-
rakodóvásár, mulatságok és a város karácsonyfája várja az ünneplőket. A vásári 
hangulatot a zamatosan fűszeres forralt bor, a lacikonyha hurka-és kolbászkí-
nálata, és a mézeskalács költeményei fokozzák. A Főtér a szilveszterezők szá-
mára azt a megszokott hóbortos, felhőtlen és borgőzös hangulatot kínálja, ami 
az előző években is jól sikerült búcsúztatása volt az óévnek
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POZSONY-BRATISLAVA  

Hagyományként minden év decemberében a pozsonyi Hlavné és 
Františkánske námestie (tér) a karácsony hangulatos légkörébe öl-
tözik. A város legszebb részén karácsonyi illatok keringnek és a kará-
csonyi dalocskák igazi ünnepi hangulatot kölcsönöznek az arra sétá-
lóknak. Emberek sokasága látogat el ide. Jókedv és öröm mindenütt. 

A tér fabódéinak kirakatában és a régi városháza udvarán főleg kéz-
művességi termékek találhatók, főleg kerámia-, fa-, üveg-, kukoricale-
vél és textiltermékek. Rendkívül érdekesek a  Történelmi Kézművességi Egyesület mestereinek termékei.
Közkedveltek a hagyományos nemzeti gasztronómia ételei és italai, főleg a káposztaleves, és a látogatók 
szeme előtt elkészített hús-, és halételek. Az édességek közül a legkedveltebb az ostya, a laska, a mézes-
kalács, a forró grog, a puncs és a karácsonyi méhsör. Közvetlenül karácsony előtt feltűnnek a ponttyal teli 

kádak és a karácsonyfák. Szinte egész decemberben különböző műsorok zajlanak,  énekek csengnek és 
a színészek karácsonyi történeteket elevenítenek fel.

ADVENT BURGENLANDBAN

Ünnepi sokadalom várja vendégeit az Esterházy-kastélyban és a Lackenbachi 
kastélyban. Raidingban Liszt Ferenc szülőháza elött felcsendül a Csendes éj c. 
híres karácsonyi dal. Stadtschlainingban pedig különleges középkori karácso-
nyi vásár hív nézelődésre.

ESTERHÁZY-KASTÉLY, EISENSTADT  

2014. december 12.-14  

A kastély válogatott dísztermeivel az adventi vásár idejére újra megnyitja kapuit. Hagyományos, nemzet-
közi kézműves vásár, sok kedves ajándékötlet, karácsonyfa vásár, forralt bor, puncs és sült gesztenye várják 
a látogatókat. A legkisebbeket idén újra érdekes programok várják a Mikulás látogatásával, bábszínházzal, 
karácsonyi ajándék barkácsházzal és más számos attrakcióval.

KARÁCSONYI VÁSÁR EISENSTADTBAN A SÉTÁLÓUTCÁBAN

2014. november 22.-december 24. 

Kismarton, alias Eisenstadt Burgenland tartomány székhelye, és kihagyhatatlan látnivaló, ha Ausztriába 
utazol. A belváros és a sétálóutcák a fenyő- és fahéjillatban, az apró mécsesek fényében és karácsonyi 
kivilágításban még szebbek és hangulatosabbak, mint más hétköznapokon. A kismartoni karácsonyi 
vásár tökéletes úti cél, ha a gyermekednek keresel ajándékot, hiszen itt különösen nagy a játékkínálat.  
Ha pedig a karácsonyfádat öltöztetnéd új „ruhába”, a legszebb csillogó díszek között válogathatsz. Persze 
nem advent az advent ünnepi programok nélkül! Eisenstadtban minden nap gospel- és gyermekkórusok 
adnak koncertet, és a Mikulás is felbukkanhat a puttonyában minden jóval, csokival és mogyoróval.
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ADVENT FRAKNÓ VÁRÁBAN  

2014. november 28-30. 13.00-18.00  

A fraknói várban található adventi vásárt 2010-ben és 2011-ben Ausztria legszebb adventi vásárának vá-
lasztották!
A hangulatos adventi vásár történelmi pincehelyiségekben kerül megrendezésre hangulatos adventi vásár 
kézműves termékekkel és ünnepi ajándékötletekkel. A vár Felső bástyáján sült gesztenye, forralt bor, puncs 
(különleges tejjel készült Alm(tiroli) puncs is) és többféle palacsinta kínálatból válogathatnak.
 30 percenként közlekedik egy extra, ingyenes buszjárat Fraknó településtől a várig. Fennt a várban nem áll 
rendelkezésre parkoló. Belépőjegy 2 Euro személyenként.

KARÁCSONYI VÁSÁR ARADON  

2014.november 28 – 2015.január 15.  

Megnyílt a hagyományos, minden évben az aradi Közigazgatási Pa-
lota előtt megszervezett Karácsonyi Vásár. A látogatók két hónapon 
keresztül jöhetnek hagyományos konyhai termékeket kóstolni és 
vásárolni a szeretteik részére.
A vásárnak egy plusszot ad a Polgármesteri hivatal előtt felállított 
színpad, amely majd sok koncert színhelye lesz. A házikók úgy a 
Közigazgatási Palota, mint a Romul Veliciu utcában is megtalálha-
tók. Ugyancsak ebben az utcában van berendezve egy karám rénszarvasokkal és egy stand Jézus születé-
sét abrázoló fi gurákkal.

ADVENTI PROGRAMOK MÉG…

Karácsonyi Kézműves Vásár 2014 Hajdúszoboszló

2014. november 29. 

Karácsonyi kézműves vásár - Adventi kézműves játszóház várja a családokat a hajdúszoboszlói Bocskai 
Rendezvényközpontban november 29-én. Az ünnep közeledtével mindenki elgondolkozik azon, hogy 
milyen ajándékot vásároljon...

Karácsonyi Vásár Fóton november 28-tól december 23-ig 

2014. november 28. - 30.  

Adventi és karácsonyi vásár a hangulatos Fóton november 28 és december 23 között. Az egész család 
részére kellemes kikapcsolódást az adventi vásár, ahol a különféle kürtöskalácsok és a sült gesztenye ...
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Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál 2014 

2014. december 12. - 14.  

Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál 2014. Három nap, amikor minden a mézről szól. Mézeskalácsosság, 
méhészet, gasztronómiai élmények és turisztikai látványosság várja az érdeklődőket, idén negyedik ...

Adventi gesztenyesütés és karácsonyi vásár a Balatonnál, Gyenesdiáson  

2014. december 13. - 14.  

Adventi gesztenyesütés és karácsonyi vásár a Balatonnál, Gyenesdiáson. A Turisztikai Egyesület hagyomá-
nyaihoz híven megrendezi népszerű adventi gesztenyesütését és vásárát.  

Advent Zánkán, néphagyományok felidézése, adventi gyertyagyújtás a Balatonnál 

2014. november 30. 16:00  

Advent a Balatonnál Zánkán, 2014 telén. Néphagyományok felidézése, adventi gyertyagyújtás és adventi 
vásár. Szeretettel hívjuk és várjuk a falu apraját, nagyját adventi gyertyagyújtásra, ..

   

BÉKÉS ADVENTI KÉSZÜLŐDÉST KÍVÁNUNK!            


