
N e d e r l a n d s e ,  B e l g i s c h e ,  D u i t s e

k e r s t s t e d e n

Kerst-in-the-Citygame arrangement



Kerststeden Nederland

Amsterdam 19 december - 3 januari 
Het Museumplein wordt in december
omgetoverd in een magisch winterwonderland,
met schaatsbaan en kerstmarkt. Je vindt hier de
gebruikelijke kerstactiviteiten en spelletjes,
vermaak en festiviteiten. Met het Rijksmuseum
op de achtergrond krijg je gelijk een
wonderbaarlijk spektakel.

  
Entree regular: €23,50
Entree avond: €14,50
Dit is inclusief alle activiteiten
https://hetamsterdamsewinterparadijs.nl/

Den Haag 9 - 22 december  
Royal Christmas Fair
De naam verklapt het al, deze kerstmarkt
belooft een waar spektakel. Je verwacht niet
anders dan dat je wordt verwelkomd door
duizenden dwarrelende lichtjes,
sfeerverlichting, zachte dekens en dat er
versierde kerstkraampjes zijn zover als je maar
kunt kijken. En gelukkig wordt er volop aan
deze verwachting tegemoetgekomen.

  
Gratis entree
https://www.royalchristmasfair.nl/
 

Deventer 8 - 19 december 
De kerstmarkt in Deventer wordt
gecombineerd met het jaarlijkse Dickens
festijn, wat plaats zal vinden in het derde
weekend van december. Hier kun je je even
helemaal in het 19e eeuwse Engeland wanen
en zien hoe 950 personages uit de boeken van
deze befaamde Engelse schrijver tot leven
komen.
 
Gratis entree
https://www.visithanzesteden.nl/agenda-
item/68700/dickens-festijn-in-deventer-2021/

Haarlem 11- 12 december 
De kerstmarkt van Haarlem bestaat al zo’n
25 jaar en is één van de gezelligste en
grootste in de Benelux. De kerstmarkt telt
zo’n 350 kramen die staan opgesteld op en
rond de Grote Markt. Voor wie nog meer
kerstcultuur wil proeven treden
verschillende koren op met kerstliederen op
historische locaties in de Haarlemse
binnenstad.

  
Gratis entree
https://www.visithaarlem.com/nl/kerstmar
kt-volgende-editie
 

https://hetamsterdamsewinterparadijs.nl/
https://www.royalchristmasfair.nl/
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Kerststeden Nederland en België

Maastricht 1 december - 31 december 
De Limburgse hoofdstad pakt elk jaar weer flink
uit en het belooft ook deze kerst weer een feest
van jewelste te worden. Bereid je alvast maar
voor op de gezelligste activiteiten zoals het
genieten van het uitzicht in een immens hoog
reuzenrad en daarna heerlijk schaatsen in een
overdekte schaatsbaan of het naar beneden
sjezen van de reuzeglijbaan.

  
Gratis entree
https://www.kerstmarktinmaastricht.nl/

Utrecht 23 - 28 november 
Wat is nu eigenlijk de echte kerstmarktsfeer?
Dat is natuurlijk veel meer dan het echte
kerstgevoel alleen. Ook alles wat bij de winter
hoort, hoort hier bijvoorbeeld bij. Zoals ook het
buitenleven hier onderdeel van is. Dat maakt de
Country & Christmas Fair in Utrecht ook zo
geschikt voor een bezoek. Daar werkt ook het
decor aan mee, aangezien de fair in de tuinen
van Kasteel De Haar georganiseerd wordt. 

  
T/m 16: €11, - Volwassenen: €17,50
https://countrychristmasfair.nl/
*Tickets vooraf kopen
 

Valkenburg 12 november - 9 januari 
 Deze nostalgische kerstmarkt wordt gehouden
in de Gemeentegrot, onderaan de bekende
Cauberg. Door een bezoek te brengen aan de
avontuurlijke, ondergrondse gangen, waan je
je als vanzelf in een magische wereld vol
lichtjes, muziek en verrassingen. Je vindt hier
prachtige kerstkramen en decoraties en kunt
hier naar hartenlust de geweldigste cadeaus
vinden.
 
Vanaf 12 jaar: €8,50 entree
https://www.kerststadvalkenburg.nl/
*tickets vooraf kopen

Antwerpen 4 december - 9 januari
De kerstperiode wordt altijd met een
waanzinnig feest gestart/ De kerstmarkt
van Antwerpen heeft een omvang die
uitstrekt vanaf de Schelde tot in het hart
van het centrum. Er staat ook een
schaatsbaan waar je heerlijk kunt schaatsen
en bovendien kun je de stad bezichtigen
van bovenaf door een ritje in het reuzenrad
te maken. 

  
Gratis toegang
https://www.ondernemeninantwerpen.be/k
erstmarkt
 

https://www.kerstmarktinmaastricht.nl/
https://countrychristmasfair.nl/
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Kerststeden België en Duitsland

Brugge 26 november - 9 januari 
Voor de jaarlijkse kerstmarkt in Brugge moet je
twee verschillende locaties bezoeken. Zoals
gewoonlijk is één deel te vinden op de Grote
Markt in het historische centrum van de stad.
Een ander deel is te vinden op het Simon
Stevinplein, waar enkele aanvullende, houten
chalets staan opgesteld.

  
Gratis entree
https://kerstmarkt.com/belgie/brugge/

Brussel 26 november - 2 januari 
De Belgische hoofdstad Brussel viert kerst
groots en organiseert diverse kerstactiviteiten
in het centrum van de stad. Op de Grote Markt
kun je niet meer om kerst heen, want hier staat
een zeer grote kerstboom met daaronder een
kerststal. Zeker ’s avonds wordt het hier erg
mooi, want dan begint de ‘sound & light show’. 

  
Gratis entree
https://www.brussel.be/winterpret-en-
kerstmarkt
 

Gent 9 - 31 december 
Meer dan 150 houten kerstkraampjes
verspreiden zich van het St.-Baafsplein over de
Botermarkt en langs Klein Turkije tot het einde
van de Korenmarkt. Je wandelt tussen sparren
en dennen, kuiert langs kraampjes met hapjes
en drankjes, leuke hebbedingen en
authentieke ambachten. De geur van harshout
en glühwein maakt de ervaring compleet.
 
Gratis entree
https://visit.gent.be/nl/agenda/kerstmarkt

Aken 19 november - 23 december 
De kerstmarkt kenmerkt zich door de
huiselijke en familiaire sfeer. Het is de
ideale kerstmarkt als je van knus en gezellig
houdt. De kerstmarkt biedt tal van
aantrekkelijke activiteiten die voor jong en
oud toegankelijk zijn. Het aantal kraampjes
neemt met de jaren toe, waardoor de keuze
reuze is.

  
Gratis entree
https://www.kerstmarkt-aken.nl/
 

https://kerstmarkt.com/belgie/brugge
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Kerststeden Duitsland en Frankrijk

Dusseldorf 18 november - 30 december
De kerstmarkt gaat in Düsseldorf eerder van
start dan menig kerstmarkt in Nederland. Wil je
de drukte enigszins vermijden en liever in alle
rust over de markt kunnen struinen, kom dan
doordeweeks en met name op de maandag of
dinsdag. Uiteraard zijn de markten het gezelligst
als het al wat donkerder wordt en de lichtjes
aangaan.

  
Gratis entree
https://www.dusseldorfkerstmarkt.nl/

Keulen 22 november - 23 december 
Wanneer je de kerstsfeer in vol ornaat wilt
ervaren, dan is Keulen de ideale kerstmarkt om
heen te gaan. Deze is namelijk niet gecentreerd
op één enkele locatie, maar verspreid over
diverse pleinen en straten vind je kraampjes en
versieringen die de hele stad in feeststemming
brengen. Door de variatie aan standjes doe je
volop inspiratie op voor je kerstaankopen.

  
Gratis entree
https://www.keulenkerstmarkt.nl/

LIlle 19 november - 30 december 
Midden in de winter straalt Lille van
levensvreugde! De stad hult zich in haar
feestgewaad om je in een sprookjesachtige
sfeer te verwelkomen. De 81 kraampjes van de
kerstmarkt bieden cadeau-ideeën, miniaturen,
kerstversiering en feestartikelen. Je vindt er
streekspecialiteiten, maar ook ambachtelijke
producten uit onder andere Rusland, Canada
en Polen!
 
Gratis entree
https://nl.lilletourism.com/marche-de-
noel.html
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