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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

11. srpna 2022 

Vídeň uspořádá Dlouhou noc trhů 

Na celkem dvanácti místech ve Vídni se 2. září bude poprvé v historii konat Dlouhá noc trhů. Vedle 

nočních nákupů, které budou možné až do večerních jedenácti hodin, se návštěvníci mohou těšit i na 

bohatý doprovodný program.  Podle pořadatelů chce vídeňská radnice zatraktivnit nákupy na trzích a 

motivovat své obyvatele, aby zde nakupovali lokální potraviny. 

První Dlouhá noc trhů se ve Vídni bude konat 2. září 2022. Trhy, které se do městské akce zapojí, budou mít 

své stánky otevřené až do 23 hodin. „Prostřednictvím Dlouhé noci trhů chceme vídeňské trhy dostat více do 

povědomí Vídeňanů, zdůraznit jejich důležitost a také získat nové zákazníky,“ vysvětluje ředitel vídeňského 

odboru trhů Andreas Kutheil. Podle něj má být nakupování na vídeňských trzích atraktivní a zábavné. Proto si 

letos Vídeň vymyslela uspořádat Dlouhou noc trhů, která je snahou města držet krok s tepem doby. 

Prodlouženou otevírací dobou a pestrým doprovodným programem si Vídeň přeje proměnit nakupování 

v zajímavou událost. 

 

Potvrzená je zatím účast celkem dvanácti trhů včetně známého vídeňského Naschmarktu . Zde se např. budou 

každou hodinu konat kuchařské live show, přislíbený je i swingový koncert bigbandu. I na ostatních trzích čeká 

na návštěvníky bohatý program od jazzových a rockových koncertů po design markety či dokonce šachové 

turnaje. 

 

Další informace 

Dlouhá noc trhů (v němčině)  
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www.facebook.com/eurocommprpraha  
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a také do 

Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti zemích střední a 

jihovýchod ní Evropy. 
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