25η Χριστουγεννιάτικη αγορά
και 9η πρωτοχρονιάτικη αγορά στο παλάτι του Schönbrunn
24 Νοεμβρίου έως 26 Δεκεμβρίου 2018
και 27 Δεκεμβρίου 2018 ως 6 Ιανουαρίου 2019
Χειροτεχνίες και γαστρονομία σε αυτοκρατορικό σκηνικό
Η χριστουγεννιάτικη αγορά του παλατιού Schönbrunn θα σας μαγέψει με τη χειμωνιάτικη,
αυτοκρατορική ατμόσφαιρα. Περίπου 80 εκθέτες και εκθέτριες από την Αυστρία και τις
γειτονικές χώρες παρουσιάζουν, υπό τη λάμψη των φώτων του εντυπωσιακού
χριστουγεννιάτικου δέντρου, προσεγμένες δημιουργίες για δώρα και μοναδικές
χειροτεχνίες - από νοσταλγικά παιχνίδια μέχρι μπάλες, κεριά και κεραμικά καθώς και
χειροποίητα σαπούνια ή καπέλα. Το άρωμα των ζεστών ποτών και των εκπληκτικών,
νόστιμων λιχουδιών από την Αυστρία αποτελεί εγγύηση για μία τέλεια πρόγευση
χριστουγεννιάτικης εμπειρίας. Μετά το δέοντα εορτασμό της γέννησης του θείου βρέφους,
ανοίγει στις 27 Δεκεμβρίου η πρωτοχρονιάτικη αγορά στο παλάτι του Schönbrunn.Αμέσως
μετά τη λήξη της χριστουγεννιάτικης αγοράς, φροντίζει για μια ευχάριστη ατμόσφαιρα μαζί
με εορταστικό πρόγραμμα. Καθημερινές συναυλίες τζαζ, συναρπαστικές δραστηριότητες
για τα παιδιά και ξεχωριστά φυλαχτά για όλους καθιστούν βέβαιη την ευτυχισμένη αλλαγή
στο νέο έτος 2019.
Παράλληλο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους
70 μουσικά σύνολα ταξιδεύουν καθημερινά τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες μας με
ζωντανό τραγούδι και μουσική σε όλο τον κόσμο. Η μουσική ποικιλία εκτείνεται από
αυστριακά τραγούδια μέχρι εκκλησιαστικά και γκόσπελ, και από παραδοσιακά κλασικά
μέχρι τζαζ και σούινγκ. Ο Άγιος Βασίλης έρχεται στις 5 και 6 Δεκεμβρίου στην αυλή του
Schönbrunn και μοιράζει μικρά δώρα. Στο εργαστήριο των Χριστουγέννων φτιάχνονται,
υπό την καθοδήγηση ειδικών, τάρανδοι, άγγελοι ή χιονάνρθωποι από πάστα αμυγδάλου.
25η χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Schönbrunn
24 Νοεμβρίου έως 26 Δεκεμβρίου 2018
24 Νοεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου καθημερινά
10.00 έως 21.00
24 Δεκεμβρίου
10.00 έως 16.00
25 και 26 Δεκεμβρίου
10.00 έως 18.00
9η πρωτοχρονιάτικη αγορά στο παλάτι του Schönbrunn
27 Δεκεμβρίου 2018 έως 6 Ιανουαρίου 2019
10.00 έως 18.00
Για λεπτομέρειες και περαιτέρω πληροφορίες:
Διοργάνωση χριστουγεννιάτικης αγοράς και πρωτοχρονιάτικης αγοράς στο παλάτι
του Schönbrunn
MTS – Marketing Tourismus Synergie Wien GmbH
Schloß Schönbrunn Gardetrakt, 1130 Βιέννη, Αυστρία
T: +43 1 - 817 41 65 - 0 Φ: +43 1 - 817 41 65 – 15
EMail: info@weihnachtsmarkt.co.at
www.weihnachtsmarkt.co.at
www.christmasmarket.at
Επισκεφθείτε και την πασχαλινή αγορά στο παλάτι του Schönbrunn!
www.ostermarkt.co.at
www.eastermarket.at

