STREEKVERKENNING

Nederland

VALKENBURG & DE KERSTGROTTEN
Valkenburg is van zichzelf al idyllisch genoeg om er een bezoekje aan te brengen, maar met kerst verandert het stadje in het Zuid-Limburgse
Heuvelland in een ware decemberdroom. Een must go voor iedere kerstmarktliefhebber. We hebben ruim de tijd om de kerstgrotten te
bezoeken en ook het uitermate gezellige centrum van Valkenburg.
Voormiddag: na de diverse ophaalplaatsen rijden we naar Valkenburg. De kerstmarkt Valkenburg is een verzameling van grote, unieke kerstactiviteiten. Ondergebracht onder de verzamelnaam Kerststad Valkenburg. De Gemeentegrot, gelegen onderaan de Cauberg, is daarbij zeker een aanrader. Het is namelijk
de grootste en oudste ondergrondse kerstmarkt van Europa. Dit betekent dat je ongeacht het weer kunt genieten van een heerlijke dag uit. De grot voegt
absoluut iets toe aan het unieke karakter van de kerstmarkt. De verlichting komt helemaal tot z’n recht. Een ander stukje van de kerstervaring vind je in de
Fluweelengrot. Tijdens de 21e editie van deze kerstmarkt kom je ogen en oren tekort om al het moois te zien. Met meer dan 50 stalletjes vol producten en
verschillende ambachten is de kerstmarkt in de Fluweelengrot een ware trekpleister. De markt kenmerkt zich door een tocht langs verschillende wandschilderingen en sculpturen en onderweg kom je zelfs een 18e eeuws kapelletje tegen. Een dagje Fluweelengrot presenteert het kerstgevoel in zijn puurste vorm.
Middag: we genieten van een heerlijk buffet: Soep & stokbrood met kruidenboter - Kaasplank - Uitgebreide saladebar - 3 verschillende soorten warme groenten - 3 verschillende soorten vlees en/of vis - 3 verschillende soorten aardappel - pasta en/of rijst - Diverse soorten mousse ijs met slagroom - Gemengd fruit
Namiddag: na ons lekker middagmaal hebben we nog de tijd om te genieten van het gezellige centrum van Valkenburg. Beleef het ultieme kerstgevoel in de
binnenstad van Valkenburg. Naast de vele kraampjes kan je genieten van parades, optredens en vele andere attracties.
Avond: het einde van deze dagreis is voorzien om 18u00

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Inkomgelden kerstgrotten Valkenbug
• Middagmaal
• Begeleiding door een gids
• BTW en Wegentaksen
VERTREKDATUM
• Donderdag 16 december 21

€ 76 pp
kinderen t.e.m. 11 jaar: € 66 pp
Opstapplaats: D1

Duitsland

KRIPPANA & KERSTMARKT VAN MONSCHAU
Kerstmis en kerststallen zijn onherroepelijk met elkaar verbonden. Tijdens deze dagreis brengen we een bezoek aan een fantastische
tentoonstelling van miniatuurkerststallen. Na de middag bezoeken we de kerstmarkt in het idylische stadje Monschau, gelegen in de Eifel
vlak bij de Belgische grens.
Voormiddag: na de diverse opstapplaatsen rijden we naar het grensdorpje Bullingen voor een bezoek aan een unieke collectie miniatuurkerststallen. We nodigen je uit op een sprookjesachtige reis door de verschillende continenten om de traditie van de wieg die zich over de
hele wereld heeft ontwikkeld te ontdekken. Elk land heeft zijn eigen kenmerken, zijn overtuigingen, zijn invloeden en zijn culturele regels. Al
deze elementen vloeien naar de verschillende ideeën in de presentatie van de geboorte van Christus. Ervaar een unieke verscheidenheid in
deze tentoonstelling, met inbegrip van belangrijke landschap kribben, een mechanische wieg, een grote windmolen wieg, een wieg van de
paus, een kwekerij met geanimeerde dieren, landschappen en scenario’s met kerststallen van over de hele wereld en een outdoor kerststal
met levende dieren.
Middag: vrij middagmaal.
Namiddag: na ons middagmaal kunnen we ons uitleven op de kerstmarkt van Monschau. Dit middeleeuws ogend stadje is in de kerstperiode
op zijn mooist. Het is gezellig slenteren tussen de mooie vakwerkhuizen. Overal staan standjes met leuke kerstgeschenken en uiteraard ook
met typische lekkernijen. Ook de winkels zijn in kerstsfeer en een bezoek aan de speciale kerstwinkel loont zeker de moeite. Voor de mensen
die het wensen maakt onze gids nog een stadswandeling van ongeveer een uur en toont u de mooiste plekjes van de oude binnenstad.
Avond: het einde van deze dagreis
is voorzien omstreeks 18u00.
INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Bezoek aan Krippana
• Stadswandeling in Monschau
• Begeleiding door een gids
• BTW en wegentaksen
VERTREKDATUM
• Vrijdag 17 december 21

€ 49 pp
kinderen t.e.m. 11 jaar: € 39 pp
Opstapplaats: D12
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