
VIANOČNÉ TRHY
20. – 21.11. | 27. – 28.11. | 4. – 5.12.  

8. – 12.12. | 18. – 19.12.2021 
10:00 – 19:00 hod.

ZAISTITE SI VSTUPENKY  

ONLINE

www.schlosshof.at/sk
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UMELECKÉ REMESLÁ, KULINÁRSKE LAHÔDKY, 
DETSKÝ A RODINNÝ SVET 

Na pozadí imperiálnej historickej kulisy ponúkajú vianočné trhy 
jedinečný predvianočný zážitok pre celú rodinu! 

Srdce vianočných trhov tvorí viac ako 80 vystavovateľov, ktorí so 
zmyslom pre detail predvedú svoje práce a skvelé nápady na 
darčeky. Tradičné kulinárske lahôdky a rozmanité punčové 
variácie prispejú k nezabudnuteľnej atmosfére. 

PROGRAM

∙ vianočné melódie v podaní dychovej hudby  
∙ tradičná výstava jasličiek  
∙ živé jasličky so zámockými zvieratkami  
∙ vianočné tvorivé dielne* | možnosť zobrať so sebou  
∙ Vianoce v maštali 
∙  Gašparko & Co a kúzelník | len vo vybrané dni  

(bližšie informácie na www.schlosshof.at/sk) 
∙ jazdenie na poníkoch* 
∙ detský vláčik* 
∙ detský kolotoč*  
∙ a veľa iného

* za poplatok



TRI VÝSTAVY V ZÁMOCKÝCH KOMNATÁCH

PÔSOBIVÉ –    História Vianoc a vianočné historky. 
 Adventný kalendár pre malých i veľkých. 
 20.11.2021 – 9.1.2022

AUTENTICKÉ –  Okruh stálou expozícou. 
denne 

TRADIČNÉ –   Slovenský odev - tvorivé synergie 
 20.11. – 15.12.2021

VSTUPNÉ

Vstup na vianočné trhy 
Dospelí: 7,- € | deti (6 – 18 rokov) 3,- € | rodina (2 dos.+ 3 deti) 17,- € 
Vianočné trhy + vstup do zámku 
Dospelí: 15,- € | deti (6 – 18 rokov) 9,- € | rodina (2 dos.+ 3 deti) 39,- €  
Prehliadka zámku s lektorom: 3,-€ osoba

Grátis kyvadlová doprava
Grátis kyvadlová doprava zo stanice Marchegg
Časy prepravy na www.schlosshof.at/sk



ZAISTITE SI VSTUPENKY  

ONLINE

Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H., 1130 Viedeň 
Grafická úprava: UniqueFessler Werbeagentur GmbH, 1120 Viedeň  
Tlač: Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau
Stav pri zadaní do tlače: 10/2021 | Zmeny vyhradené    

 
 

2294 Schloßhof 1
Tel: +43 (0)2285 20 000
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UPOZORNENIE

    Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu vírusu COVID-19 môže 
dôjsť k zmenám v programe. Aktuálne opatrenia a predpisy sledujte 
prosím na www.schlosshof.at/sk

TIP:  Vianočné trhy na zámku Schönbrunn 
20.11. – 26.12.2021

Sledujte 
nás aj na:


