15. velikonoční trh na zámku Schönbrunn
1. až 17. duben 2017

Velikonoce na zámku Schönbrunn
Obří velikonoční vajíčka v sytě modré, žluté a červené barvě jako dekorativní ukazatele
napovídají o tom, že: Velikonoční trh, který přinese jaro na čestný dvůr před zámek
Schönbrunn, překvapí množstvím tipů na dárky, které spojují tradice, ruční výrobu a
gastronomii. Celkem 60 stánků nabídne široký sortiment zboží od klasických
velikonočních ozdob až po svěží jarní dekorace, od vajíček ve všech velikostech přes
keramiku a dřevo až po kosmetiku a buvolí rohy. Rozlehlý areál s místy k posezení ve
tvaru skořápek Vás zase pozve k odpočinku. O pohodu se postarají i stánky s
občerstvením se sladkými a slanými pochoutkami a osvěžujícími nápoji.
Hry a tóny - rámcový program pro děti a dospělé
Nepřehlédnutelným maskotem velikonočního veselí bude nepřehlédnutelná a rozpustilá
slepička Roberta na chůdách. V rámci interaktivní hry se zastávkami si s dětmi, které
mají vstup zdarma, zadovádí na čestném dvoře a doprovodí je na cestě za různými
úkoly. Svou šikovnost mohou děvčata a chlapci prokázat i v zajíčkově velikonoční dílně
při modelování z marcipánu a při tvorbě velikonočních aranžmá. Na Bílou sobotu se
velikonoční trh na zámku Schönbrunn změní ve velký velikonoční košíček plný
překvapení.
Jazz na velikonočním trhu: Každou neděli, stejně jako o velikonočním víkendu, si můžete
přijít zdarma poslechnout vystoupení různých jazzových a swingových kapel.
15. velikonoční trh na zámku Schönbrunn
1. až 17. duben 2017
Denně od 10.00 do 19.00 hod.
Podrobnosti a další informace:
Pořadatel velikonočního 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@ostermarkt.co.at
www.ostermarkt.co.at
www.eastermarket.at
Navštivte i vánoční & novoroční trh na zámku Schönbrunn!
18. listopadu až 26. prosince 2017
a 27. prosince 2017 až 1. ledna 2018
www.weihnachtsmarkt.co.at
www.christmasmarket.at

