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Vídeňský ledový sen. Bruslení přímo před radnicí
Vánoční stánky jsou minulostí, Vídeň nyní žije ledový sen. Náměstí před radnicí se až do 6.
března proměnilo v pohádkově vyzdobené kluziště. Letošní ročník láká návštěvníky na doposud
největší ledovou plochu, sportovní, kulturní i gastronomický prožitek.
Po dobu 47 dní, od 19. ledna až do 6. března, se náměstí před vídeňskou radnicí opět změnilo
v jedinečné kluziště pro veřejnost. Letošní, již 27. ročník, nabízí rekordních 9 500 m 2 ledové plochy,
tentokrát opět ve dvou výškových úrovních. Vyhlídkové patro v úrovni vyzdobených a svátečně
nasvícených stromů a dekorací se letos rozrostlo z 880 na 1 150 m 2. Přímo na zemi nechybí ani
bezplatná kluziště pro nejmenší a nováčky na bruslích.
Vstupenky do areálu Vídeňského ledového snu lze letos pořídit i online. Čtyřhodinový vstup vyjde s
desetiprocentní online slevou na 7,65 eur. Brusle lze zapůjčit i přímo na místě. Návštěva se řídí platnými
covidovými pravidly. Aktuální rakouské podmínky 2G umožňují vstup očkovaným a vyléčeným, kteří se
prokážou potvrzením. V celém areálu platí povinnost nosit respirátor, s výjimkou bruslení na ledě.
Ledové kluziště, které již tradičně nahrazuje vánoční trhy, je podle zástupců vídeňské radnice vítanou
možností, jak se během koronavirové pandemie udržet v pohybu na čerstvém vzduchu. „Obyvatelé
Vídně si po dlouhých měsících s koronou a řadě zrušených akcí skutečně zasloužili trochu změny,“
doplnil starosta Michael Ludwig. Atrakce bude až do první březnové neděle přístupná každý den od 10
do 22 hodin. Tradice zimního bruslení před radnicí započala v roce 1996 s pouhým jedním kluzištěm o
velikosti hokejového hřiště.
Více informací na www.wienereistraum.com
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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 jihovýchodní Evropy.
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