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kerstmarkt
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MAASTRICHT

VALKENBURG

Op
h e t
water van
de
Nieuwe
Rijn midden in
het historische centrum staan maar liefst 70
sfeervolle chalets. Tijdens
dit sfeervolle winterevenement
kunt u uw hart ophalen met shoppen, een winterse rondvaart, schaatsen
of gewoon genieten van de gezelligheid in
de binnenstad. Daarnaast is er divers entertainment gedurende de kerstmarkt in Leiden! Tijdens dit
‘Verrassend Winkelweekend’ treden meer dan veertig
koren op voor het kerstshoppende publiek.

I n
h e t
sfeervolle
Maastricht
worden de authentieke straatjes en
pleintjes met elkaar verbonden door een lichtroute.
Hierdoor vormt de kerstmarkt
één groot geheel. Langs deze lichtroute kunt u zich vergapen aan de vele
standjes, de talloze kerstversieringen, een
mooie kerstboom, een levensgrote en echte
kerststal, een schaatsbaan, een reuzenrad en een
carrousel. Daarnaast vinden op diverse locaties, zowel
buiten als binnen exposities en optredens plaats. Op de
verwarmde terrassen kunt u genieten van een Glühwein,
poffertjes, oliebollen, wafels, snert, Reibekuchen...

U
slaakt
een kreet
van verbazing
als u Valkenburg
binnenstapt: het lijkt
uit een prentenboek
weggelopen. In de Gemeentegrot heeft de grootste, oudste
en meest bezochte ondergrondse
kerstmarkt van Europa plaats. Laat u
verrassen door de mooie settings en decors
die harmonisch overgaan in stands met kersten cadeauartikelen. De ruime, lange gangen nodigen u uit voor een urenlang genieten in deze muzikale
kerstgrot. Bovengronds is er Santa’s Village met authentieke chalets en Europa’s grootste zingende kerstboom.
Samen met de smaakvol verlichte winkelstraten
is Valkenburg dè kerststad van Nederland.

Zondag 20 december
Prijs per persoon: € 34
Kinderen t/m 11 jaar: € 29

De enige drijvende
kerstmarkt van Nederland!

Zondag 20 december
Prijs per persoon: € 32
Kinderen t/m 11 jaar: € 25

Zondag 20 december
Volwassenen: € 38
Kinderen t/m 11 jaar: € 29 - t/m 4 jaar: € 25

Het oudste
ondergrondse
kerstevenement
van Europa

gaan zoeken,
er
v
et
h
m
ro
a
a
W
ook kan?
als het dichtbij

Kerstmarkten 2015

Eind november is het weer zover! De kerstperiode nadert. Fonkelende lichtjes sieren het straatbeeld, vuurkorven staan buiten, overal klinkt gezellige
kerstmuziek. Dit is het ideale moment om een frisse neus op te halen.
Wat is er gezelliger dan samen met het gezin een lekkere glühwein of hete
chocolademelk te drinken en van een zoete lekkernij proeven op de kerstmarkt? Ondertussen doen uw ogen zich te goed aan originele handgemaakte kerstdecoraties. Meestal is er ook een schaatsbaan in de buurt
zodat kinderen zich kunnen vermaken op het ijs. Een win-win situatie voor
zowel ouder als kind. Reist u met ons mee?

TE RESERVEREN IN HET REISKANTOOR
BIJ U IN DE BUURT
ANTWERPEN, Crowne Plaza Hotel
DEINZE, E17-afrit 7, P&R
GEEL WEST, E313-afrit 23, Electro Bertels
GENTBRUGGE, E17-afrit 10, P&R
HASSELT, Voorkant station
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UW VOORDELEN:
. Democratische prijzen
. Geen gedoe met parkeren
. Geen te vroege vertrekuren
. U reist veilig en milieuvriendelijk
. U geniet optimaal van uw vrije tijd
. Gratis ophaaldienst in uw buurt
. Gezelligheid onderweg met medereizigers

Bruisend

Romantiek in

RIJSEL

LANGERWEHE

De
stad
Rijsel
(Lille) hult
zich in haar feestgewaad om u in een
sprookjesachtige sfeer te
verwelkomen. De 80 kraampjes van de kerstmarkt bieden
cadeau-ideeën, kerstversiering en
feestartikelen. U vindt er streekspecialiteiten, maar ook ambachtelijke producten
uit o.a. Rusland, Canada en Polen! De lekkernijen kunt u kopen om mee te nemen of om ter
plaatse te proeven onder het genot van een lekker glas
glühwijn. Mis vooral het schitterende uitzicht vanop
het reuzenrad niet! Ook de winkels in de zijstraten
zijn open op 13 december.

Op
h e t
Kasteel
Merode wacht
de bezoeker een
idyllisch dorp met
een reuze kerstboom,
duizenden kaarsjes, fakkels,
lantaarns, een kerstkribbe met
levende dieren, een marionettentheater, een draaimolen voor kinderen
en liefdevol versierde stalletjes. Traditionele
ambachtslieden vervaardigen hun waren en
bieden ze te koop aan. Rondom is de winterlucht
gevuld met heerlijke geuren van glühwein, lokale
delicatessen en zoete lekkernijen. Bij valavond
vindt een aangrijpend lichtspektakel plaats.

Zondag 13 december
Prijs per persoon: € 25
Kinderen t/m 11 jaar: € 19

Zaterdag 19 december
Volwassenen: € 39
Kinderen t/m 16 jaar: € 27 - t/m 6 jaar: € 25

Prinselijke ontvangst
op Schloss Merode

