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Kerstmarkt DÃ¼sseldorf
Kerstmarkt DÃ¼sseldorf
Na onze ophaalroute rijden we naar Düsseldorf waar u van ca. 11.15-17.15 uur naar
hartelust kunt winkelen.

PROGRAMMA
Een wandeling door Düsseldorf met de in kerstverlichting gehulde Kö's is in de tijd voor
kerst een fantastische belevenis. Op diverse locaties komt u daarbij sfeervolle
kerstmarkten tegen met allemaal een eigen karakter.
In de oude binnenstad tegenover het stadshuis vindt u verrassend genoeg één van de
hipste kerstmarkten in Düsseldorf. Op het oude marktplein rondom het ruiterstandbeeld
van Jan Wellem verzamelen zich elk jaar prachtige hutten in de kleur en stijl van het
historische stadhuis. De geur van glühwein en warme chocolademelk nodigen u uit om te
blijven hangen en het werk van kunstambachtslieden te aanschouwen. Artisieke smeden,
glasblazers en houtdraaiers verkopen hier hun waren. De grootste attractie van deze
markt is het bijna 100-jaar oude gerestaureerde carrousel.
Op het Heinrich-Heine-Platz vindt u de zogenaamde "Engelen-markt". Deze Art Nouveau
kerstmarkt ligt tegenover het prachtige Carsh-Haus met zijn imposante zandstenen
voorkant. Miljoenen lichtjes in de bomen, kleine romantische trottoirs en kerstmuziek
zorgen hier voor een onbeschrijfelijke sfeer.
De Schadowplatz verandert elk jaar met kerst in het dorp van de sneeuwhut. Het plein
wordt gesierd door moderne, maar toch zeer traditionele kraampjes. Hier kunt u onder
andere genieten van heerlijke gerechten. Deze kerstmarkt mag zeker niet ontbreken in uw
bezoek aan Düsseldorf, in het verleden is het al meerdere keren in de prijzen gevallen.
Dit is slechts een greep uit de vele en gevarieerde kerstmarkten die u in Düsseldorf zult
aantreffen. Er is voor ieder wel een geschikte markt te vinden. Het grote voordeel is dat zij
allemaal aan elkaar grenzen!
INCLUSIEF
Vervoer met luxe Keurmerk touringcar o.a. voorzien van DVD-speler,
airconditioning en toilet
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EXCLUSIEF
Verzekeringen
Overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
Bij deze reis is een geldig identiteitsbewijs ( ID-kaart of paspoort ) verplicht!
COVID19:
Wij gaan er vanuit dat er in december geen maatregelen rondom COVID-19 van kracht
zijn. Mochten er bij uw reis ( weer ) maatregelen van kracht zijn dan zullen wij u tijdig op
de hoogte stellen.
Onze reizigers dienen vrij te zijn van covidklachten; koorts, verkoudheidsklachten of
andere ziektesymptomen.
Boeken zonder risico! Mochten er zodanige maatregelen rond COVID-19 zijn dat de reis
niet door kan gaan dan kan er. zonder kosten, worden geannuleerd (m.u.v. premie voor
extra afgesloten verzekeringen) en ontvangt u het betaalde bedrag van ons retour.

VERTREKDATA
13-12-2022 - € 44,00
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 13-12-2022
Axel
Rooseveltlaan, De Halle
Borssele
Garage AMZ
Goes
Stationspark t.h. van broodjeszaak 't Smoske
Hulst
Stationsplein
Kapelle
ANWB, de Vierwegen
Kruiningen
Kruiningen, bushalte de Uitkijk
Middelburg
ZEP, busparkeerplaats MiniMundi
Terneuzen
Alvarezlaan, Albert Heijn
Vlissingen
Stadhuisplein/hoek Brouwenaarstraat
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