15. Jarmark Wielkanocny przy pałacu Schönbrunn
Od 1 do 17 kwietnia 2017 r.

Wielkanoc w Schönbrunn
Zwiastunami tego wydarzenia są ogromne jaja wielkanocne w kolorze kobaltu, słonecznej
żółci i ostrej czerwieni: Wraz z jarmarkiem na dziedzińcu przy pałacu Schönbrunn
pojawia się wiosna. Na jarmarku znaleźć można pomysły na typowe, tradycyjne
prezenty, ale także dzieła rzemiosła i produkty kulinarne. Na 60 stoiskach dostępnych
jest wiele produktów od tradycyjnych dekoracji wielkanocnych po wiosenne ozdoby, od
jajek wszelkich wielkości aż po ceramikę, drewno, kosmetyki i rogi bawoła. Można tu miło
spędzić czas siedząc na fotelach w kształcie skorupek jajka. Stoiska gastronomiczne ze
słodkimi i pachnącymi smakołykami oraz orzeźwiającymi napojami zapewniają dobre
samopoczucie.
Gry i dźwięki - program ramowy dla młodszych i starszych
Kwoka Roberta, rzucająca się w oczy maskotka na szczudłach, przy tak radosnej
wielkanocnej atmosferze jest niezwykle rozbrykana. Podczas gry w podchody zabawia
dzieci na dziedzińcu i towarzyszy im podczas wykonywania różnych zadań. Wstęp wolny.
Dziewczęta i chłopcy mogą wykazać się swoim talentem podczas warsztatów
modelowania zająca wielkanocnego z marcepanu i plecenia wiązanek wielkanocnych na
stół. W Wielką Sobotę Jarmark Wielkanocny przed pałacem zamieni się w ogromne
gniazdo wielkanocne z wieloma niespodziankami.
Jazz na Jarmarku Wielkanocnym: W każdą niedzielę jak i w weekend wielkanocny wiele
zespołów muzyki jazz i swing zadba o miłą atmosferę. Wstęp wolny.
15. Jarmark Wielkanocny przy pałacu Schönbrunn
Od 1 do 17 kwietnia 2017 r.
Codziennie od godz. 10:00 do 19:00
Więcej szczegółowych informacji:
Organizator Jarmarku Wielkanocnego 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.ostermarkt.co.at
www.eastermarket.at
Zapraszamy również na Jarmark Bożonarodzeniowy i Noworoczny przy pałacu
Schönbrunn!
Od 18 listopada do 26 grudnia 2017 r.
oraz od 27 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018 r.
www.weihnachtsmarkt.co.at
www.christmasmarket.at

