
€ 33 pp
kinderen t.e.m. 11 jaar: € 23 pp
Opstapplaats: D4

€ 64 pp
kinderen t.e.m. 11 jaar: € 54 pp
Opstapplaats: D14

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Stadswandeling in Mons
• Begeleiding door een gids
• BTW en wegentaksen

VERTREKDATUM
• Woensdag 15 december 21

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Bezoek aan Maasmechelen Village
• Middagmaal
• Bezoek aan kersthappening in Schloss Merode
• Begeleiding door een gids
• BTW en wegentaksen

VERTREKDATUM
• Woensdag 22 december 21
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MAASMECHELEN VILLAGE & KERSTHAPPENING SCHLOSS MERODE
Voor we ons onderdompelen in de magische kerstsfeer van Schloss Merode, bezoeken we Maasmechelen Village, één van de mooiste en 
grootste shoppingcentra van ons land. Na de middag brengen we een bezoek aan de kersthappening in Schloss Merode. Deze kerstmarkt 
is uitgeroepen tot de mooiste van Noord-Rijnland-Westfalen. Prins en Prinses Charles-Louis de Merode nodigen u graag uit om tijdens de 
adventstijd te komen genieten van de romantische kerstsfeer op kasteel Merode.

Voormiddag: na de verschillende opstapplaatsen rijden we naar Maasmechelen Village. Dit mooie shoppingcenter is in de kerstperiode een be-
zoek meer dan waard. In dit winkelcentrum is het aangenaam wandelen en je vindt er een veelvoud aan merkenwinkels. Ook er is er voldoende 
gelegenheid om iets te eten of drinken.

Middag: we genieten van een lekker 3-gangen menu.

Namiddag: na ons heerlijk middagmaal rijden we naar Schloss Merode. Hier brengen we een bezoek aan de mooiste kerstmarkt van Noord-Rijn-
land-Westfalen. Als u een kerstmarkt wilt beleven, die u terugbrengt naar de wortels van de traditionele en contemplatieve Kerst, bent u hier 
hartelijk welkom. Beschermd door de imposante kasteelfaçade, worden de binnenplaats van het kasteel en het ruime park verlicht door talloze 
lampen, kaarsen, lantaarns en fakkels. Te midden van de drukte vóór Kerstmis presenteert zich een prachtig houten dorp, waar vele regionale 
lekkernijen worden aangeboden; U kan er ook tal van uitgestorven ambachten bewonderen. En dit alles onder begeleiding van een uitgebreid 
muziek- en cultureel programma. Op een groot vuur met gloeiende houtskool maakt men iedere avond in een grote kookketel de beroemde 
“Feuerzangerbowle”, een huisspecialiteit van gekruide warme wijn. Regelmatig verschijnt de kerstengel in de toren van het kasteel die een kerst-
boodschap brengt onder een regen van gouden sterren. Kortom, Schloss Merode is een must voor iedere liefhebber van kerstsfeer!

Avond: omstreeks 19u00 vertrekken  
we terug naar onze afstapplaats.

België

KERSTMAGIE IN MONS, ‘HART VAN SNEEUW’  
Ook tijdens de kerstperiode valt er in de Henegouwse hoofdstad Mons heel wat te beleven. De gezellige binnenstad is omgetoverd in een waar 
kerstdorp. Met onze gids brengen we een bezoek aan de meest gekende monumenten en gebouwen van de stad, die uiteraard allemaal een 
kerstsfeer uitstralen. Mons of Bergen weet iedere bezoeker met zijn charme te bekoren. In 2015 was Mons zelfs Culturele Hoofdstad van Europa!
Voormiddag: na de diverse opstapplaatsen rijden we naar Mons. Met onze gids maken we een wandeling langs de belangrijkste gebouwen en 
monumenten van deze gezellige stad. We zien het Aapje van Mons, het prachtige stadhuis met de Tuin van de Burgemeester, de Belfortsite en 
uiteraard de Heilige Waldetrudiskerk. Deze kerk is beroemd om haar prachtige glasramen, mooie beeldhouwwerken en de gouden koets. We 
eindigen onze wandeling terug op de Grand Place, waar we ons middagmaal nemen.

Middag: vrij middagmaal in het centrum van Mons.
Namiddag: na ons stevig middagmaal kunnen we genieten van de kerstsfeer in de stad. Op de Grand Place prijkt een grote kerstboom. Er is een 
ijspiste en rond deze piste staan tientallen chalets die de leukste kerstcadeaus aanbieden. Diverse ambachtslieden tonen er hun kunsten overal 
ruik je de geur van lekkernijen, typisch voor de kerstperiode. Ook de winkelstraten rond de Grote Markt nodigen u uit om te shoppen in een ge-
zellige kerstsfeer. 

Avond: het einde van deze dagreis is voorzien om 18u00.


