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Kerstmarkt Westfield CentrO Oberhausen
Kerstmarkt Westfield CentrO Oberhausen
Kerstwinkelen bij Westfield CentrO in Oberhausen is ieder jaar een unieke ervaring! Van
midden november tot kerstavond transformeert het grootse winkelcentrum tot een prachtig
sprookje van sprankelende kristallen, kleurrijke ballen, groene dennen en fascinerende
lichten.

PROGRAMMA
Na onze ophaalroute rijden we naar Oberhausen waar u van ca. 11.15-17.15 uur naar
hartelust kunt winkelen.
Het hele winkelcentrum CentrO is feestelijk versierd en op het buitenterrein
bevindt zich één van de grootste kerstmarkten van het hele Ruhrgebied. U kunt hier
genieten van drie verschillende soorten kerstmarkten met meer dan 150 liefdevol
ontworpen houten hutten die u uitnodigen om te kijken, bewonderen, ruiken en proeven.
Speciaal voor kinderen is er de Wichtelmarkt, waar zij leuke personages, spannende
attracties en mytische wezens ontmoeten. De Wichtelexpress neemt ze in een treinvaart
door het versierde dorp van de Kerstman. In het traditionele Santa's Village hangt de
geur van geroosterde amandelen en kastanjes. En er zijn klassiekers zoals snoepgoed,
kerstpunch en voor die op de hartige tour gaat de klassieke braadworst met mosterd. In
het sfeervolle Almdorf vier je kerst in de bergen. Met deze kerstmarkt waant u zich in de
winterse sfeer van het Alpenlandschap. De ervaring is compleet met sleetje rijden, spelen
in de sneeuw en een après-ski party.
INCLUSIEF
Reis met luxe Keurmerk touringcar o.a. voorzien van DVD-speler, toilet,
airconditioning
EXCLUSIEF
Verzekeringen
Overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
Bij deze reis is een geldig identiteitsbewijs ( ID-kaart of paspoort ) verplicht!
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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
17-12-2022 - € 44,00
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 17-12-2022
Axel
Rooseveltlaan, De Halle
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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