Vinterkærlighed i Wien
Spadseretur på julemarkeder
Op til jul viser Wien sig fra en særlig eventyrlig side, og det er skønt at udforske byen til fods
eller i hestevogn. De fleste steder er de smukke pladser, gader og parker i denne tid
forvandlet til farverige julemarkeder. En af de største er den på Wiens rådhusplads. Rundt
omkring lyser træerne i rådhusparken i farvestrålende lys. Et fast punkt på programmet er
hjertetræet "Herzerlbaum", som er et populært mødested for kærester.
Praktiske gaveideer, kunsthåndværk, varmende drikke og delikatesser tilbydes i boderne i
Biedermeier-gaderne på Spittelberg, foran Kunsthistorisches Museum, på Freyung, på
Stephansplatz, på Karlsplatz og foran den storslåede kulisse af Schloss Schönbrunn og
Schloss Belvedere. Uden for byens centrum er julemarkedet i Türkenschanzpark blevet
meget populær.
Wien er også kendt for sin kunstneriske julebelysning i de mange indkøbsgader. Store
krystallysekroner oplyser Graben i byens centrum, og lige i nærheden svæver gyldne
lyskæder over hovedet på dem, der går tur på Kohlmarkt. Store røde kugler glitrer i
Rotenturmstraße, og træerne langs Ringstrasse er pyntet med lysguirlander.

Vinterkultur i Wien
Gå på shoppingtur eller kig dig bare omkring i de smarte flagshipstores med internationale
mærker, i unge designbutikker, hos manufakturhandler eller hos tidligere hofleverandører.
Virksomheden Mühlbauer fremstiller fx fine hatte, smukt porcelæn fås hos Augarten og søde
sager hos Sacher og Demel. Funklende Sisi-stjerner i forskellige designs fås hos
guldsmeden Köchert, mens Lobmeyr-manufakturen har produceret kunstfærdigt glas siden
1823. Indimellem må der være tid til at opsøge et af de typiske wiener kaffehuse for at nyde
kaffespecialiteter og kager, mens du bliver varm igen, læser avis eller bare kigger dig
omkring.
Om aftenen kan du gå i Staatsoper, i Konzerthaus, i Musikverein eller teatret. For
kulturelskere er vinteren den bedste tid i Wien. "Christmas in Vienna" sætter entusiaster af
klassisk musik i festlig stemning i ugerne før jul. Hele Østrig byder det nye år velkommen når
Wiener Philharmonikerne spiller deres nytårskoncert, som du også kan se på tv på dit
hotelværelse, hvis du fx skulle være gået glip af billetterne til arrangementet i Wiener
Musikverein, som hvert år udloddes på grund af den store efterspørgsel. Hvis du har lyst til at
bevæge dig, er skøjteløb en god mulighed. Den toetagers skøjtebane foran Wiens rådhus er
ca. 9.000 m² stor, og du kan også stå på skøjter ved siden af Konzerthaus.

Data og fakta om Wien
Wien er musikkens hovedstad. Blandt de internationalt betydningsfulde institutioner er
Wiener Staatsoper, Konzerthaus og Wiener Musikverein. Hvert år afholdes Wiener
Philharmonikernes nytårskoncert, som bliver set af millioner af tv-seere i omkring 90 lande.
Wien er en kunstmetropol og Wiens museer rummer samlinger i verdensklasse.
•
•
•

Museum Belvedere: verdens største samling af malerier af Gustav Klimt
Leopold Museum: verdens største samling af malerier og tegninger af Egon Schiele
Kunsthistorisches Museum Wien: verdens største samling af malerier af Pieter
Bruegel den Ældre og flamske malere. Verdens største og vigtigste Kunstkammer
med ca. 2.200 genstande

Wien er en by for connaisseurs med ca. 8.150 restaurationer, hvoraf ca. 2.250 er kaffehuse,
som serverer alt fra almindelig kaffe til espresso. 13 restauranter har modtaget Michelinudmærkelser. 153 restauranter er blevet tildelt kokkehuer af Gault Millau.
Nationalt register over UNESCO's immaterielle kulturarv i Østrig:
•
•
•
•

Wiener Dudler (siden 2010)
Wiens kaffehuskultur (siden 2011)
Klassisk ridning og den spanske rideskole (siden 2015)
Wiener Heurigen kultur (siden 2019)

Wien er en begivenhedsrig by:
•
•
•
•
•

ca.1 650 kilometer cykelstier
talrige løberuter og vandrestier i byen
9.000 m² skøjtebane om vinteren rådhuset
Wiener Eislaufvereins store skøjtebane ved siden af Konzerthaus
Skøjteløb over Wiens tage på Engelmann-kunstisbane
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