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Kerstmarkt Leuven
Kerstmarkt Leuven
De Leuvense kerstmarkt is één van de oudste kerstmarkten in België! Dit is te merken aan
de authentieke sfeer die de kerstmarkt uitstraalt, de unieke streekproducten en traditionele
lekkernijen.

PROGRAMMA
Na onze ophaalroute rijden we naar Leuven waar u van ca. 14:00 - 20:00 uur naar
hartelust kunt winkelen.
Ieder jaar komt de Kerstman op bezoek in Leuven. Zijn huisje staat op een prachtige plek
in het sparrenbos. De kerstmarkt bevindt zich zoals ieder jaar op het Herbert Hooverplein
en het Ladeuzeplein in het centrum van Leuven. Op de pleinen staat ongeveer 140
kraampjes waar u werkelijk van alles vindt. Unieke geschenken die u elder niet
tegenkomt: kerstdecoraties, vintage meubelen, verzorgingsproducten en cadeautjes voor
je huisdier! Ook gastronomisch is de Leuvense kerstmarkt goed vertegenwoordigt. U kunt
er genieten van de meest smakelijke lekkernijen zoals pralines, ambachtelijke confituren,
zoete ovenkoeken, oesters, Brussels wafels enzovoort. Op het gebied van dranken is er
ook genoeg keuze: rode en zelfs witte glühwein, jenever, champagne, warme
chocolademelk en natuurlijk een lekker Belgisch biertje!
INCLUSIEF
Vervoer met luxe Keurmerk touringcar o.a. voorzien van DVD-speler,
airconditioning en toilet
EXCLUSIEF
Verzekeringen
Overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
Een geldig identiteitsbewijs ( ID-kaart/paspoort ) is op deze reis 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
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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
15-12-2022 - € 37,50
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 15-12-2022
's-Heerenhoek
Bushalte Tolplein Westerscheldetunnel
Axel
Rooseveltlaan, De Halle
Goes
Stationspark t.h. van broodjeszaak 't Smoske
Hulst
Stationsplein
Middelburg
ZEP, busparkeerplaats MiniMundi
Terneuzen
Alvarezlaan, Albert Heijn
Vlissingen
Stadhuisplein/hoek Brouwenaarstraat
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