25. vánoční trh a 9. novoroční trh na zámku Schönbrunn
24. listopadu až 26. prosince 2018
a 27. prosince 2018 až 6. ledna 2019
Řemeslné umění a gastronomie před císařskou kulisou
Vánoční trh na zámku Schönbrunn Vás okouzlí svým zimním třpytem před císařskou
kulisou. Přibližně 80 vystavovatelů z Rakouska a sousedních zemí představí ve světle
impozantního vánočního stromu s láskou vytvořené tipy na dárky a jedinečné řemeslné
umění - od nostalgických hraček přes koule, svíčky a keramiku až po ručně vyráběná
mýdla nebo klobouky. Vůně teplého punče a ohromujících lahůdek z Rakouska je zárukou
perfektního předvánočního zážitku. Těsně po Vánocích, 27. prosince, se na zámku
Schönbrunn otevírá novoroční trh.Stejně jako vánoční trh se novoroční trh postará o
dobrou náladu a sváteční program. Jazzové koncerty každý den, napínavé hry pro děti a
osobní talismany pro štěstí zajistí úspěšný vstup do nového roku 2019.
Rámcový program pro děti a dospělé
Na 70 kapel procestuje s návštěvníky se zpěvem a hudbou při každodenních živých
koncertech celý svět. Hudební záběr přitom sahá od rakouských písní až po spirituály a
gospely, od tradičních skladeb až po skladby jazzové a swingové. 5. a 6. prosince přijde
na čestný dvůr zámku Schönbrunn Mikuláš a rozdá malé dárky. Ve vánoční dílně se
budou za odborného doprovodu modelovat sobi, andělé nebo sněhuláci z marcipánu.
25. vánoční trh na zámku Schönbrunn
24. listopadu až 26. prosince 2018
Denně od 18. listopadu do 23. prosince
24. prosince
25. a 26. prosince

od 10.00 do 21.00 hod.
od 10.00 do 16.00 hod.
od 10.00 do 18.00 hod.

9. novoroční trh na zámku Schönbrunn
27. prosince 2018 až 6. ledna 2019

od 10.00 do 18.00 hod.

Podrobnosti a další informace:
Pořadatel vánočního a novoročního trhu na zámku Schönbrunn
MTS – Marketing Tourismus Synergie Wien GmbH
Zámek Schönbrunn Gardetrakt, 1130 Vídeň
Tel.: +43 1 - 817 41 65 - 0 Fax: +43 1 - 817 41 65 - 15
E-mail: info@weihnachtsmarkt.co.at
www.weihnachtsmarkt.co.at
www.christmasmarket.at

Navštivte i velikonoční trh na zámku Schönbrunn!
www.ostermarkt.co.at
www.eastermarket.at

