25. Jarmark Bożonarodzeniowy
i 9. Jarmark Noworoczny przy pałacu Schönbrunn
Od 24 listopada do 26 grudnia 2018 r.
oraz od 27 grudnia 2018 do 6 stycznia 2019 r.
Rzemiosło i kulinaria w cesarskim otoczeniu
Jarmark Bożonarodzeniowy przy pałacu Schönbrunn zachwyca w zimową scenerią na
cesarskim tle. Niemal 80 wystawców z całej Austrii i krajów sąsiadujących prezentuje w
świetle lampek na ogromnej choince urocze upominki i niezwykłe dzieła sztuki
rzemieślniczej, od nostalgicznych zabawek aż po kule, świece, ceramikę oraz
własnoręcznie robione mydła i nakrycia głowy. Zapach różnych rodzajów
rozgrzewającego ponczu i pysznych smakołyków z Austrii gwarantują radosną
przedświąteczną atmosferę oczekiwania. 27 grudnia, po otwarciu wszystkich prezentów,
rozpoczyna się Jarmark Noworoczny. Bezpośrednio po Jarmarku Kulturowym i
Bożonarodzeniowym, wyjątkowy program Jarmarku Noworocznego gwarantuje dobrą
zabawę.. Codzienne koncerty jazzowe, zabawy dla dzieci i maskotki na szczęście
zapewnią pomyślne przejście w Nowy Rok 2019.
Program ramowy dla młodszych i starszych
70 zespołów muzycznych zabiera odwiedzających codziennymi koncertami na żywo w
podróż dookoła świata. Wachlarz muzyczny sięga od austriackiego piosenkarstwa aż po
spiritual i gospel, od tradycyjnych kawałków po jazz i swing. Święty Mikołaj odwiedzi
dziedziniec przed pałacem Schönbrunn 5 i 6 grudnia i rozda drobne upominki. W
warsztacie bożonarodzeniowym pod opieką specjalistów rzeźbione będą renifery, anioły i
bałwanki z marcepanu.
25. Jarmark Bożonarodzeniowy przy pałacu Schönbrunn
Od 24 listopada do 26 grudnia 2018 r.
Od 24 listopada do 23 grudnia codziennie
od godz. 10:00 do 21:00
24 grudnia
od godz. 10:00 do 16:00
25 i 26 grudnia
od godz. 10:00 do 18:00
9. Jarmark Noworoczny przy pałacu Schönbrunn
Od 27 grudnia 2018 do 6 stycznia 2019 r.

od godz. 10:00 do 18:00

Więcej szczegółowych informacji:
Organizator Jarmarku Bożonarodzeniowego i Noworocznego przy pałacu
Schönbrunn
MTS – Marketing Tourismus Synergie Wien GmbH
Schloss Schönbrunn Gardetrakt, 1130 Wiedeń
Tel.: +43 1 - 817 41 65 - 0 Fax: +43 1 - 817 41 65 - 15
e-mail: info@ostermarkt.co.at
www.weihnachtsmarkt.co.at
www.christmasmarket.at
Zapraszamy również na Jarmark Wielkanocny przy pałacu Schönbrunn!
www.ostermarkt.co.at
www.eastermarket.at

