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Pěšky:
po cyklostezce Regen - Zwiesel
Bezplatná kyvadlová doprava
Autobusem: zastávka autobusu cestou z Regenu nebo
zajištená firmou Lambürger,
Zwieselu: silnice první tř. B11, zastávka
odjezd z Regenu/ Zwieselu
Schweinhütt - Kapelle (kaple)
od 14 hodin, každou půlhodinu
Zastávky kyvadlové dopravy:
soboty: Zemský úřad Regen,
nám. Grenzlandfestplatz ve Zwieselu
neděle: Zemský úřad Regen, nám. Grenzlandfestplatz Waldweihnacht Schweinhütt GbR
ve Zwieselu
Autem:
přes hraniční přechod Železná Ruda, po silnici B11,
Bonus pro
sjezd obec Schweinhütt
cestující vlakem
– nelze parkovat přímo u vánočního trhu,
Všichni cestující vlakem obdrží
využijte prosím vyznačená parkoviště ve
po předložení platné celodenní
Schweinhütt a v Dreiecku!
jízdenky Sleva 1 € na vstupném.
Vlakem:
Linka Plattling - Bavorská Ruda, zastávka Bettmannsäge dále cca 800 m pěšky k vánočnímu trhu

Organizátor:

2. a 3.
adventní
víkend
V sobotu i v
neděli
od 14 do 21 hodin
Tradiční horké
nápoje a vánoční
speciality
Čtení pohádek
Výstava betlémů
Ohýnky
Vánoční divadelní
představení

Bezplatná kyvadlová doprava
zajištěná
firmou Lambürger, odjezd z
Regenu/ Zwieselu od 14 hodin,
každou půlhodinu

Program:
Nalaďte se na Vánoce s dechovou kapelou
Pohádky a příběhy pro malé i velké
Návštěva Mikuláše
Vánoční divadelní představení na
jevišti pod širým nebem „Pojďte, děti, k jesličkám“ - Režie: Josef Hofbauer
18:00 Uhr Pohádky a příběhy pro malé i velké
19:00 Uhr Ohnivá show - 1. víkend skupina „Pa-li Tchi“
14:00 Uhr
15:00 Uhr
16:00 Uhr
17:00 Uhr

Výběr z toho nejlepšího:
Rej skřítků v zimním lese
Výstava betlémů s romantickou procházkou
Lesní labyrint plný překvapení
Romantika u táborového ohně
O vánoční atmosféru se postará pěvecké trio
HVT-Dreigesang
Ukázky řezbářství, sklářství, nožířství a dalších řemesel
Vstupné Vánoční trh:
5,00 € večerní pokladna
6,00 € Předprodej
Děti & mladiství do 16 let zdarma!
(včetně divadelního představení)
Další informace:
Waldweihnacht Schweinhütt GbR
Tel: 0171-8578624 - E-Mail: info@waldweihnacht-schweinhuett.de

www.waldweihnacht-schweinhuett.de

Jedinečný vánoční trh:
Lovecká chata
Gulášová polévka
Koňská klobása

Vesnická hospůdka
Dorfwirtshaus
Párky, pivo
Svařené víno

Občerstvení Glosa-Hütt´n
Svařené víno
Dětský punč
Čarodějnická chýše
Sladkosti, ovocný punč
Rybářská světnička Fischer-Stüberl
Rybí speciality
Občerstvení Wurstkuchl
Párky, pivo
Občerstevní Veterana-Klaus´n
Svařené víno, dětský punč
Občerstvení Hoizhauer-Hütt´n
Halušky se zelím z babiččiny kuchyně

Obchůdek Kramer-Lad´n
Kreativní umění

Občerstvení D´Schui
Bavorské regionální speciality
Umění a starožitnosti
Cennosti a zboží z bleších trhů
Občerstvení Sengzeltn-Stub´m
Dobroty z pece
Další zajímavé tipy na dárky
Umělecké předměty z kovu, keramiky a skla,
pletené oděvy a doplňky, ručně vyráběná
mýdla, bavorské pralinky a čokoládové špízy,
výrobky ze dřeva a hlíny, z filcu, místní pálenky,
regionální pálenky, ukázka lihovarnictví

