23. Vianočný
a 7. Novoročný trh na zámku Schönbrunn
19. novembra až 26. decembra 2016
a 27. decembra 2016 až 1. januára 2017
Umelecké remeslá a kulinárske špeciality pred cisárskou kulisou
Vianočný trh na zámku Schönbrunn v zimnom lesku má svoje miesto pred kulisou z
cisárskych čias. Okolo 80 vystavovateľov z Rakúska a susedných krajín tu v žiare svetiel
impozantného vianočného stromčeka predstaví originálne nápady na darčeky a
remeselné výrobky – od nostalgických hračiek, vianočných ozdôb a sviečok až po
keramiku, ručne vyrábané mydlá či klobúky. Vôňa hrejivého vianočného punču a
gurmánske lahôdky z Rakúska zaručujú dokonalý predvianočný zážitok. Keď bude
narodenie Ježiška náležite oslávené, 27. decembra otvorí svoje brány Novoročný trh na
zámku Schönbrunn. Bezprostredne po Vianočnom trhu sa postará o dobrú náladu a
sviatočný program. Vďaka každodenným džezovým koncertom, pútavým aktivitám pre
deti a bohatej ponuke osobných talizmanov sa vám vstup do nového roka 2017 zaručene
vydarí.
Bohatý program pre malých i veľkých
Približne 70 hudobných kapiel podnikne s návštevníkmi trhu každodennú hudobnú cestu
okolo sveta. Zastúpenie tu nájdu rakúske piesne, spirituály, gospely, tradičná hudba,
džez i swing. Mikuláš príde na nádvorie zámku Schönbrunn 5. a 6. decembra a rozdá
malé darčeky. Vo vianočnej dielni sa pod odborným dohľadom budú modelovať soby,
anjeli či snehuliaci z marcipánu.
23. Vianočný trh na zámku Schönbrunn
19. novembra až 26. decembra 2016
19. novembra až 23. decembra, denne
24. decembra
25. a 26. decembra

od 10.00 do 21.00 h
od 10.00 do 16.00 h
od 10.00 do 18.00 h

7. Novoročný trh na zámku Schönbrunn
27. decembra 2016 až 1. januára 2017

od 10.00 do 18.00 h

Pre podrobnosti a bližšie informácie:
Organizátor Vianočného a Novoročného trhu na zámku Schönbrunn
MTS – Marketing Tourismus Synergie Wien GmbH
Schloß Schönbrunn Gardetrakt, 1130 Wien
T: +43 1 - 817 41 65 - 0 F: +43 1 - 817 41 65 – 15
E-mail: info@weihnachtsmarkt.co.at
www.weihnachtsmarkt.co.at
www.christmasmarket.at

Navštívte aj Veľkonočný trh na zámku Schönbrunn!
www.ostermarkt.co.at
www.eastermarket.at

