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Kerstshoppen Maastricht
Kerstshoppen Maastricht
Maastricht is een heerlijke sfeervolle stad, met gezellige winkels om alvast te gaan
kerstshoppen!
Vanaf 1 december 2022 wordt de Maastrichtse binnenstad in sfeervolle kerstdecoraties
gehuld en het Vrijthof wordt omgetoverd in een groot winterdorp. De ideale locatie voor
een kerstervaring om nooit te vergeten! Reist u mee met AMZ om er een kijkje te nemen?

PROGRAMMA
?Na onze ophaalroute rijden we naar Maastricht waar u van ca. 11.00 tot 17.45 uur
de kerstmarkt op het Vrijthof en het centrum in kerstsfeer bezoekt.
Deze winter ontmoeten we elkaar op het Vrijthof in Maastricht. Daar waar de magie een
hoogtepunt bereikt en de lichtjes het mooist fonkelen. Maak een ritje in het reuzenrad om
het mooiste uitzicht van Maastricht te aanschouwen. Ontdek je schaatstalent op de
overdekte schaatsbaan, plezier voor jong & oud. Tussendoor struin je langs de leukste
kraampjes op de uitgebreide kerstmarkt. Vergeet je jezelf niet iets moois cadeau te doen?
Fijne streekproducten, moois van makers uit de buurt en natuurlijk een lekker kopje
glühwein om in de sfeer te komen. Je beleeft het allemaal en veel meer op Magisch
Maastricht Vrijthof.
Ook buiten het Vrijthof is het genieten van de prachtig versierde historische binnenstad
met zijn vele exclusieve en gespecialiseerde winkels op het gebied van kunst, antiek,
mode, design en delicatessen.
INCLUSIEF
Vervoer met luxe Keurmerk touringcar o.a. voorzien van DVD-speler,
airconditioning en toilet
EXCLUSIEF
Verzekeringen
Overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
COVID19:
Wij gaan er vanuit dat er in december geen maatregelen rondom COVID-19 van kracht
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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
10-12-2022 - € 39,00
22-12-2022 - € 39,00
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 10-12-2022
Axel
Rooseveltlaan, De Halle
Borssele
Garage AMZ
Goes
Stationspark t.h. van broodjeszaak 't Smoske
Hulst
Stationsplein
Kruiningen
Kruiningen, bushalte de Uitkijk
Middelburg
ZEP, busparkeerplaats MiniMundi
Terneuzen
Alvarezlaan, Albert Heijn
Vlissingen
Stadhuisplein/hoek Brouwenaarstraat

08:10
07:10
08:35
08:30
08:50
08:05
07:55
07:50

OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 22-12-2022
Axel
Rooseveltlaan, De Halle
Borssele
Garage AMZ
Goes
Stationspark t.h. van broodjeszaak 't Smoske
Hulst
Stationsplein
Kruiningen
Kruiningen, bushalte de Uitkijk
Middelburg
ZEP, busparkeerplaats MiniMundi
Terneuzen
Alvarezlaan, Albert Heijn
Vlissingen
Stadhuisplein/hoek Brouwenaarstraat

08:10
07:10
08:35
08:30
08:50
08:05
07:55
07:50
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