25. karácsonyi vásár
és 9. újévi vásár a Schönbrunni kastélynál
2018. november 24-től december 26-ig
és 2018. december 27-től 2019. január 6-ig
Iparművészeti és konyhaművészeti kínálat a császári kulisszák előtt
A Schönbrunni kastély karácsonyi vására varázslatos téli díszben pompázik a császári
kulisszák előtt. Az impozáns karácsonyfa izzóinak fényében 80 osztrák, valamint a
környező országokból érkezett kiállító kínálja szeretetteljes műgonddal elkészített
ajándék-ötleteit és egyedi iparművészeti alkotásait - a nosztalgia játékoktól a gömbökig,
gyertyákig és kerámiáig, valamint a saját készítésű szappanig és kalapokig. A testetlelket felmelegítő puncsok illata, és lenyűgözően finom osztrák ínyencfalatok garantálják
a tökéletes karácsonyváró hangulatot. Miután illően megünnepeltük Jézuska
megérkezését, december 27-én a Schönbrunni kastély előtt megnyílik az újévi
vásár.Közvetlenül a kulturális és karácsonyi vásár folytatásaként ez a vásár gondoskodik
a jó hangulatról, valamint az ünnepi programról. Naponta dzsessz koncertek, lebilincselő
gyermek tevékenységek, valamint személyes kabalák biztosítják a sikeres belépést az új,
2019-ik esztendőbe.
Keretprogram idősöknek és fiataloknak
Naponta tartanak élő koncerteket, amelyeken - a látogatókkal együtt énekelve és
zenélve - kereken 70 zenei együttes barangolja körbe a világot. A zenei program íve az
osztrák zenei kincstől a spirituálékig és a gospelekig, a hagyományos szabványoktól a
dzsesszig és a szvingig terjed. December 5-én és 6-án a Mikulás megérkezik a
Schönbrunni kastély díszudvarába, és apró ajándékokat osztogat. A karácsonyi
műhelyben szakértő irányítással a gyermekek rénszarvast, angyalt, vagy hóembert
készíthetnek marcipánból.
25. karácsonyi vásár a Schönbrunni kastélynál
2018. november 24-től december 26-ig
november 24-től december 23-ig naponta
december 24.
december 25-én és 26-án

10.00 órától 21.00 óráig
10.00 órától 16.00 óráig
10.00 órától 18.00 óráig

9. újévi vásár a Schönbrunni kastélynál
2018. december 27-től 2019. január 6-ig

10.00 órától 18.00 óráig

Részletek és további információk:
A Schönbrunni kastélynál rendezett karácsonyi vásár és újévi vásár szervezője
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
Látogassa meg a Schönbrunni kastélynál rendezett húsvéti vásárt is!
www.ostermarkt.co.at
www.eastermarket.at

