16. velikonočni sejem ob dvorcu Schönbrunn –
Od 17. marca do 2. aprila 2018.

Velika noč na Schönbrunnu
Velikanska bleščeče modra, sončno rumena in živo rdeča velikonočna jajca kot okrasni
kažipoti naznanjajo veseli dogodek: Z velikonočnim sejmom ob dvorcu Schönbrunn
prihaja na Schönbrunnski Ehrenhof tudi pomlad in preseneča s številnimi idejami za
obdarovanje povezanimi z izročilom, rokodelskimi spretnostmi in s kulinarično tradicijo.
Na 60 stojnicah je na voljo pestra ponudba od klasičnih velikonočnih okraskov do
spomladansko sveže dekoracije, od velikonočnih jajc vseh velikosti prek keramičnih in
lesenih izdelkov do kozmetike in rogov vodnih bivolov. Velik sedežni prostor med jajčnimi
lupinami vabi na prijeten postanek. Stojnice s pestro ponudbo sladkih in krepkih dobrot
ter osvežilnih napitkov skrbijo za dobro počutje.
Igre in zvoki – spremljevalni program za mlajše in starejše
Pri tolikšni meri avstrijske vedrine postane Roberta Huhn – maskota na hoduljah, ki je ni
mogoče spregledati – zelo domišljava. V interaktivni igri z več postajami divja z otroki, za
katere je vstop prost, po Ehrenhofu in jih spremlja pri različnih nalogah. Svoje spretnosti
lahko deklice in fantje dokažejo tudi v delavnici pri velikonočnem zajcu oziroma pri
modeliranju marcipana in izdelavi velikonočnih daril. Vsako veliko soboto se
Schönbrunnski velikonočni sejem spremeni v veliko velikonočno gnezdo s številnimi
presenečenji.
Jazz na velikonočnem sejmu: Vsenedelje in na velikonočni vikend poskrbijo za zabavo
različni džezovski in swingovski ansambli. Vstop je prost.
16. velikonočni sejem ob dvorcu Schönbrunn –
od 17. marca do 2. aprila 2018.
Vsak dan od 10.00 do 18.00
Podrobnosti in dodatne informacije:
Organizator velikonočnega sejma ob dvorcu Schönbrunn
MTS – Marketing Tourismus Synergie Wien GmbH
Schloß Schönbrunn Gardetrakt, 1130 Dunaj
T: +43 1 - 817 41 65 - 0 F: +43 1 - 817 41 65 - 15
E-naslov: info@ostermarkt.co.at
www.ostermarkt.co.at
www.eastermarket.at
Obiščite tudi božični in novoletni sejem ob dvorcu Schönbrunn!
Od 24. novembra do 26. decembra 2018
in od 27. decembra 2018 do 1. januarja 2019
www.weihnachtsmarkt.co.at
www.christmasmarket.at

