ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
15η πασχαλινή αγορά στο παλάτι του Schönbrunn
1 έως 17 Απρίλιος 2017

Πάσχα στο Schönbrunn
Μεγάλα πασχαλινά αυγά σε εκτυφλωτικό μπλε, φωτεινό κίτρινο και έντονο κόκκινο σας
δείχνουν το δρόμο: Με την πασχαλινή αγορά του Schönbrunn η άνοιξη έρχεται στην αυλή
του παλατιού. Θα εκπλαγείτε από τις πολλές ιδιαίτερες ιδέες σε δώρα από παραδοσιακά
προϊόντα και χειροτεχνίες μέχρι κουζινικά είδη. Στους 60 πάγκους της αγοράς, διατίθενται
από κλασικά στολίδια για το Πάσχα μέχρι ανοιξιάτικα, χαρούμενα διακοσμητικά, αυγά σε
όλα τα μεγέθη, κεραμικά και ξύλο μέχρι καλλυντικά και κέρατα νεροβούβαλου. Στους 60
πάγκους της αγοράς, διατίθενται από κλασικά διακοσμητικά για το Πάσχα μέχρι
ανοιξιάτικα, χαρούμενα διακοσμητικά, αυγά σε όλα τα μεγέθη, κεραμικά και ξύλο μέχρι
καλλυντικά και κέρατα νεροβούβαλου. Γαστρονομικοί πάγκοι με γλυκά και αλμυρά
εδέσματα και δροσιστικά ποτά φροντίζουν για την ευχαρίστηση σας.
Παιχνίδια και μουσικές - παράλληλες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους
Με τέτοια πασχαλινή ευθυμία η κότα Roberta - η χαρακτηριστική ξυλοπόδαρη μασκότ μας
- αναθαρρεύει. Διασκεδάζει με τα παιδιά στο διαδραστικό παιχνιδότοπο, με ελεύθερη
είσοδο, στον προαύλιο χώρο και τα συνοδεύει στις διάφορες δραστηριότητες. Οι μικροί
κύριοι και κυρίες μπορούν να αναδείξουν τις ικανότητες τους και στο εργαστήριο
πασχαλινών λαγών δημιουργώντας με πάστα αμυγδάλου και φτιάχνοντας πασχαλιάτικα
στολίδια. Το Μεγάλο Σάββατο η πασχαλινή αγορά στο παλάτι του Schönbrunn
μετατρέπεται σε μεγάλο πασχαλινό καλάθι με πολλές εκπλήξεις.
Τζαζ στην πασχαλινή αγορά: Κάθε Κυριακή καθώς και το Σαββατοκύριακο του Πάσχα τζαζ
και σουίνγκ σύνολα προσφέρουν διασκέδαση με ελεύθερη είσοδο.
15η πασχαλινή αγορά στο παλάτι του Schönbrunn
1 έως 17 Απρίλιος 2017
Καθημερινά 10.00 ως 19.00
Για λεπτομέρειες και περαιτέρω πληροφορίες:
Διοργάνωση πασχαλινής 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@ostermarkt.co.at
www.ostermarkt.co.at
www.eastermarket.at
Επισκεφθείτε και τη χριστουγεννιάτικη & πρωτοχρονιάτικη αγορά στο παλάτι του
Schönbrunn!
18 Νοεμβρίου έως 26 Δεκεμβρίου 2017
και 27 Δεκεμβρίου 2017 έως 1 Ιανουαρίου 2018
www.weihnachtsmarkt.co.at
www.christmasmarket.at

