Dé 15 leukste kerstmarkten in
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kerstsfeer!
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kerstsfeer!

Wil je deze winter de kerstsfeer proeven bij onze buren op een
echte Duitse kerstmarkt? Goed idee! Waar anders vind je
gezellige kraampjes, kerstmuziek en de geur van dennenbomen?
Heerlijk bij een knisperend vuurtje genieten van een glühwein

of warme chocolademelk. In dit blog vertellen wij over dé 15
leukste kerstmarkten in Duitsland. Zo weet jij welke
kerstmarkten in Duitsland je zeker moet bezoeken!
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1. De kerstmarkt
bezoeken

in

Oberhausen

Als Oberhausen ergens om bekend staat is het wel zijn Duitse
kerstmarkten. Tijdens de wintermaanden wordt de oude markt
omgetoverd in een echte traditionele kerstmarkt. Je vindt er
onder andere gezellige houten marktkraampjes en prachtige
verlichte dennenbomen. En als je het geluk hebt dat er sneeuw
valt is, de kerstsfeer echt compleet op de “Oberhausener
Weihnachtswald” zoals het in Duitsland genoemd wordt. Naast de
kerstmarkt in de buitenlucht vind je daarnaast in Oberhausen
een Duitse kerstmarkt in het winkelcentrum ‘CentrO’. Hier vind
je tevens die gezellige sfeer van één en al kerst dankzij de
150 houten kraampjes, kerstbomen en versiering. Dit deel
vinden wij heel bijzonder, aangezien je verrast wordt door
diverse ambachten zoals glasblazen en houtbewerking.

Informatie over de kerstmarkt in
Oberhausen

Waar vind je de kerstmarkt van

In het centrum van Oberhausen en

Oberhausen

rondom het CentrO winkelcentrum
CentrO: 13 november t/m 23 december

Wanneer is deze kerstmarkt open?

Oude centrum: 21 november t/m 23
december

Openingstijden kerstmarkten
Oberhausen

CentrO: ma-vr 11:00 tot 20:00 / za-zo
11:00 tot 22:00
Oude Centrum: vr-zo 12:00 t/m 20:00
Centro: Makkelijk bij het

Parkeren bij de kerstmarkt in
Oberhausen

winkelcentrum zelf, er zijn 10
parkeergarages
Oude Centrum: In het centrum vind je
meerdere parkeergarages

2. Genieten van de kerstsfeer in
Düsseldorf
Deze Duitse kerstmarkt is een geval apart en, wat ons betreft,
een echte aanrader. Je denkt nu waarschijnlijk wat maakt deze
dan zo apart?
Als je naar deze Duitse kerstmarkt gaat, ga je eigenlijk
helemaal niet naar één kerstmarkt in Düsseldorf maar 7. Elke
van deze 7 heeft zijn eigen thema, maar allemaal even mooi met
veel kraampjes, bomen en lampjes! Kortom alles wat je nodig
hebt voor die knusse, authentieke kerstsfeer. Tot slot heb je
op één van de locaties een schaatsbaan.
Tip: Zodra je van een mooi uitzicht houdt, is een ritje in het
reuzenrad geen straf!

Informatie over de kerstmarkt in
Düsseldorf

Waar vind je de kerstmarkt van

Königsallee, Schadowstrasse en de

Düsseldorf

oude binnenstad

Wanneer is deze kerstmarkt open?

17 november t/m 30 december

Openingstijden kerstmarkten

ma-do 11:00 tot 20:00 / vr-zo 11:00

Düsseldorf

tot 21:00

Parkeren bij de kerstmarkt in

Altstadt-Rheinufer, Carsch-Haus en de

Düsseldorf

Kunsthalle

3. Ervaar de kerstmarkt in Keulen

Mochten 7 Duitse kerstmarkten in één stad nog niet genoeg
zijn, ga dan naar Keulen. Hier vind je namelijk 8 Duitse
kerstmarkten die dicht bij elkaar te vinden zijn, allemaal
even gezellig en mooi versierd.
De 5 kerstmarkten in het
centrum zijn te vinden bij de Dom, op de Neumarkt, Alter
Markt, Rudolfplatz en de Avenue. Net buiten het centrum zijn

er 3. Hierbij is de grootste kerstmarkt van Keulen te vinden
bij de chocoladefabriek.
Tip: Ga (tegen een kleine vergoeding) naar één van de shows
bij de chocoladefabriek.

Informatie over de kerstmarkt
in Keulen
Waar vind je de kerstmarkt van
Keulen
Wanneer is deze kerstmarkt
open?

Bij dee Dom, op de Neumarkt, Alter Markt,
Rudolfplatz, de Avenue, chocolademuseum en
de Stadtgarten.
18 november t/m 23 december

Openingstijden kerstmarkten

ma-vr 11:00 tot 21:00 / za-zo 11:00 tot

Keulen

21:00

Parkeren bij de kerstmarkt in
Keulen

Door de drukte kan dit lastig worden, we
raden dan ook aan een parkeerplek te
zoeken buiten het centrum.

4. Proef de kerstsfeer in Essen
Met zijn 150.000 lichtjes behoort de kerstmarkt van Essen tot
de mooiste kerstmarkten van Duitsland. Hij is groot, maar is
nog niet de grootste kerstmarkt van Duitsland. Er zijn
ongeveer 250 kramen met de leukste souvenirs en het lekkerste
eten. Wat dacht je van een heerlijk broodje worst. Houd je
meer van handgemaakte producten, loop dan langs de
middeleeuwse markt of ga daar met de kinderen peperkoekhuisjes
maken. Heb je de flashback naar vroeger al? Wij wel!

Informatie over de kerstmarkt
in Essen

Waar vind je de kerstmarkt van
Essen
Wanneer is deze kerstmarkt
open?
Openingstijden kerstmarkten
Essen

Willy-Brandt-Platz langs de Rathenaustraße
en op de Kennedyplatz tot aan de
Flachsmarkt
12 november t/m 23 december
ma-do 11:00 tot 21:00 / vr-za 11:00 tot
22:00 / zo
11:00 tot 21:00

Parkeren bij de kerstmarkt in

Er zijn in en om het centrum diverse goed

Essen

te bereiken parkeerplaatsen te vinden.

Tip: Combineer verschillende kerstmarkten. Dit kun je zelf
plannen of boek een busreis, bijvoorbeeld Oberhausen en
Duisburg via effeweg.

5. Ervaar de kerstmarkt in Aken

Elk jaar vult de kerstmarkt het stadhuisplein en omringende
straten met kerstsfeer van Aken in Duitsland. De vele
kraampjes en vrolijk gekleurde lampjes maken het een echt
feestelijk geheel. Bij de vele kraampjes is van alles te
vinden, heerlijke hapjes en leuke degelijke voorwerpen. Ook
ligt deze kerstmarkt in Duitsland niet ver van huis, vanuit
Utrecht ben je er met de auto al in 2,5 uur!

Informatie over de kerstmarkt in Aken
Waar vind je de kerstmarkt van Aken
Wanneer is deze kerstmarkt open?
Openingstijden kerstmarkten Aken
Parkeren bij de kerstmarkt in Aken

Het stadhuisplein in Aken
18 november t/m 23 december
ma-zo 11:00 tot 21:00
Parkeren in Aken doe je makkelijk
bij de ruim 1600 P+R parkeerplekken

6. Bezoek de kerstmarkt in Dortmund
Je zou het wellicht niet verwachten, maar Dortmund heeft de
grootste kerstmarkt van Duitsland! Daarnaast heeft deze
kerstmarkt elk jaar weer de grootste kerstboom ter wereld!
Doordat deze kerstmarkt zo groot is, is er meer te doen dan
enkel de (300!) gezellige kraampjes bezoeken. Zo wordt er
tijdens de kerstmarkt ook het Duitse programma ”WDR Weihnacht
unterm Baum” opgenomen.

Informatie over de kerstmarkt in
Dortmund
Waar vind je de kerstmarkt van
Dortmund
Wanneer is deze kerstmarkt open?

Historisch centrum van Dortmund
17 november t/m 30 december

ma-do 10:00 tot 21:00
Openingstijden kerstmarkten Dortmund

vr-za 10:00 tot 22:00
zo 12:00 tot 21:00
Er zijn 14 parkeergarages in

Parkeren bij de kerstmarkt in Dortmund

Dortmund te vinden waar je de auto
kwijt kunt.

Wist je dat: De grootste kerstboom van de wereld staat in
Dortmund, deze is 48 meter hoog, heeft 48.000 lampjes en als
piek een 4 meter hoge engel.

7. De gezellige
Berlijn

kerstmarkt

in

Als je op zoekt bent naar veel kerstmarken bij elkaar in
Duitsland dan ben je in Berlijn aan het goede adres. Duitsland
viert de kerst meer dan Nederland en dat zie je goed. Je vindt

namelijk ruim 100 kerstmarkten in de hoofdstad van Duitsland!
Natuurlijk is het lastig om uit zo veel kerstmarkten te
kiezen, dus wij helpen je graag op weg! De drie populairste
kerstmarkten zijn de Gendarmenmarkt, Alexanderplatz en de
Gedächtniskirche.

Informatie over de
kerstmarkt in Berlijn
Waar vind je de kerstmarkt
van Berlijn

Overal in Berlijn. Te veel om op te noemen!

Wanneer is deze kerstmarkt

21 november t/m 31 december

open?

ma-do
Openingstijden kerstmarkten
Berlijn

vr-za
zo

12:00 tot 22:00
12:00 tot 23:00
12:00 tot 22:00

24 december

12:00 tot 18:00

In één van de parkeergarages in de stad, of
Parkeren bij de kerstmarkt

op een gratis parkeerplaats. Enkele

in Berlijn

zijn; Deutsche Oper, Ernst Reuter Haus, KarlMarx-Allee en Beselerkaserne Berlin.

8.
Kijk
je
ogen
uit
kerstmarkt in Hamburg

op

de

De Duitse kerstmarkt in Hamburg telt ook weer meerdere
kleinere kerstmarkten, namelijk 15!
Van die 15 kerstmarkten moet je zeker naar de Historischer
Weihnachtsmarkt op de Rathausmarkt. Dit is tevens de grootste
van Hamburg. De naam doet het al vermoeden, maar hier zul je
geen kraampjes met moderne snufjes vinden, enkel traditionele
handgemaakte spullen. Vanzelfsprekend vind je dan ook typisch
Duitse hapjes op deze kerstmarkt.

Tip: Mochten de kerstmarkten niet lukken om met de auto, trein
of vliegtuig te bezoeken, dan kun je ook overwegen om er te
komen met een busreis!

Informatie over de kerstmarkt in
Hamburg
Waar vind je de kerstmarkt van

Op de Rathausmarkt

Hamburg
Wanneer is deze kerstmarkt open?

22 november t/m 23 december
ma-do 11:00 tot 21:00

Openingstijden kerstmarkten

vr-za 11:00 tot 22:00

Hamburg

zo 11:00 tot 21:00
Betaald parkeren in mogelijk in één

Parkeren bij de kerstmarkt in
Hamburg

van de parkeergarages in de stad. Je
kunt er ook voor kiezen om bij één van
de P+R plekken te parkeren net buiten
Hamburg

9. Geniet
Münster

op

de

kerstmarkt

in

Zodra de kersttijd begint en de Prinzipalmarkt weer prachtig
versierd wordt met zijn vele lichtjes en prachtig uitgelichte
historische gebouwen. Dan weet je dat de Duitse kerstmarkten
weer opengaan. Kerstmarkten? Correct! Je vindt hier namelijk 6
verschillende kerstmarkten bij elkaar met in het totaal 250
kraampjes. De kerstmarkte zijn; Aegidii Kerstmarkt, de
kerstmarkt bij het stadhuis, de Lichtjesmarkt St. Lamberti,
het Kerstdorp bij de “Kiepenkerl”, Giebelhüüskesmarkt en de XMS kerstmarkt. Keuze genoeg dus!

Informatie over de
kerstmarkt in Münster
Aegidii Kerstmarkt, de kerstmarkt bij het
Waar vind je de kerstmarkt

stadhuis, de Lichtjesmarkt St. Lamberti, het

van Münster

Kerstdorp bij de "Kiepenkerl",
Giebelhüüskesmarkt en de X-MS kerstmarkt

Wanneer is deze kerstmarkt
open?
Openingstijden kerstmarkten
Münster

21 november t/m do 23 december
ma-do 11:00 tot 20:00
vr-za 11:00 tot 21:00
zo 11:00 tot 20:00
Tijdens de kerstmarkt is op zaterdag pakeren
gratis in parkeergarage Coesfelder Kreuz. De
rest van de dagen parkeer je er voor

Parkeren bij de kerstmarkt

gereduceerd tarief.

in Münster

Ook is er altijd gratis te parkeren in Münster
bij de P+R locaties; Weseler Straße en
Albersloher Weg/Nieberdingstraße en
Preußenstadion.

Tip: niet alles in één keer kunnen bezoeken in Münster of een
andere prachtige kerstmarkt in Duitsland? Boek een hotel en
verleng het kerstplezier!

Booking.com

10. De kerstgezelligheid opzoeken
in Dresden

De Duitse kerstmarkt in Dresden telt maar liefst 9
verschillende bij elkaar staande kerstmarkten. Van deze is de
Striezelmarkt het populairste, dit omdat dit de oudste
kerstmarkt van Duitsland is. En dat is nogal wat aangezien er
in het totaal ruim 2800 kerstmarkten te vinden zijn! Naast de
gezellige kraampjes en mooie versieringen zijn er op deze
kerstmarkt(en) veel evenementen te vinden. Denk hierbij aan
kerstshows, theatervoorstellingen en veel culinaire
versnaperingen.

Informatie over de kerstmarkt in
Dresden
Waar vind je de kerstmarkt van Dresden
Wanneer is deze kerstmarkt open?

Het centrum van Dresden
23 november t/m 24 december

ma-zo
Openingstijden kerstmarkten Dresden

10:00 tot 21:00

23 november 16:00 tot 21:00
24 december 10:00 tot 14:00

Parkeren bij de kerstmarkt in Dresden

In één van de parkeergarages in
of net buiten Dresden.

11. Frankfurt am Main, één van de
mooiste kerstmarkten

De kerstmarkt in Frankfurt staat bekent als één van de mooiste
en grootste kerstmarkten van Duitsland. Je vindt hier ruim 250
kraampjes waar ze van alles verkopen met als specialiteiten
het eten en diverse ambachten. Ook is dit dé markt als je fan
bent van blikken speelgoed!
Tip: Ook in Frankrijk is een leuke kerstmarkt te vinden,

namelijk in Strassbourg. Ook al heeft de plaats een Duitse
naam, het is toch echt in Frankrijk!

12. Bewonder de knusse kerstmarkt
van Trier

Trier is al een prachtige stad op zich, met zijn typerende
huisjes en historische gebouwen. Niet gek dat met wat hulp van
kerstbomen, lampjes en 95 gezellige kraampjes dit zo
omgetoverd is in een prachtige Duitse Kerstmarkt. Deze
kerstmarkt vindt plaats op het oude middeleeuwse plein voor de
Kathedraal van Trier die s’ avonds prachtig is verlicht!

Informatie over de kerstmarkt in
Trier

Waar vind je de kerstmarkt van

het oude middeleeuwse plein voor de

Trier

Kathedraal van Trier

Wanneer is deze kerstmarkt open?

18 november t/m 22 december 2022
Let op:

ma-za 10:30 tot 20:00

Openingstijden kerstmarkten Trier

Parkeren bij de kerstmarkt in
Trier

20 november gesloten

zo

11:00 tot 20:00

Parkeren in één van de parkeergarages
in Trier of op één van de gratis P+R
plaatsen buiten Trier.

Meer te weten komen over Trier in Duitsland? Hier vind je
handige reistips, de lekkerste restaurants en de mooiste
bezienswaardigheden!

13. De klassieke
Leipzig

kerstmarkt

in

De kerstmarkt in Leipzig mag zich gerust een klassieker
noemen, deze kerstmarkt bestaat namelijk al ruim 1500 jaar!
Ook mag deze kerstmarkt zich bij de grootste kerstmarkten van
Duitsland noemen met zijn 300+ kramen, er is dus voor iedereen
wat te vinden. Tijdens de kerstmarkt wordt het historische
centrum van de stad, tegenover het oude stadhuis omgetoverd in
een waar winter wonderland.

Informatie over de kerstmarkt in
Leipzig
Waar vind je de kerstmarkt van
Leipzig
Wanneer is deze kerstmarkt open?

In het historische centrum van
Leipzig
22 november t/m 23 december

ma-do

10:00 tot 21:00

vr-za
Openingstijden kerstmarkten Leipzig

10:00 tot
22:00

zo

10:00 tot
21:00
do 22 december

Parkeren bij de kerstmarkt in
Leipzig

10:00 tot 20:00

Parkeren in één van de parkeergarages
in Leipzig of op één van de gratis P+R
plaatsen buiten Leipzig.

14. De wereldberoemde kerstmarkt in
Nürnberg

De Duitse kerstmarkt in Nürnberg is wereldberoemd en elk jaar
komen er ongeveer 2 miljoen bezoekers op af. Om bezoekers die
per trein of vliegtuig te verwelkomen staan er zelfs

kerstmannen op de treinstations en vliegvelden. Op deze
kerstmarkt zul je vooral echte Neurenbergse specialiteiten
treffen, denk hierbij aan; gegrilde worst, peperkoek, glühwein
en fruitbrood. Dit alles in combinatie met de sfeervolle
kerstverlichting en kraampjes maakt dit een echte typische
Duitse kerstmarkt.

Informatie over de kerstmarkt in
Nürnberg
Waar vind je de kerstmarkt van

Centrum van Nürnberg

Nürnberg
Wanneer is deze kerstmarkt open?
Openingstijden kerstmarkten
Nürnberg

25 november t/m 24 december 2022
ma-zo

10:00 tot 21:00

24 december 10:00 tot 14:00
Parkeren in één van de

Parkeren bij de kerstmarkt in
Nürnberg

parkeergarages in Nürnberg of op één
van de gratis P+R plaatsen buiten
Nürnberg.

15. Doe kerstinspiratie op op de
kerstmarkt in Duisburg

Als je de kerstmarkt van Duisburg bezoekt krijg je precies wat
je mag verwachten van een typische Duitse kerstmarkt. De geur
van dennenbomen en gebrande amandelen bij aankomst bevestigen
dat. Je vindt naast de gezellige kerstsfeer ook de ruim 100
kraampjes met alles wat typisch is voor de kerstmarkt zoals
handgemaakte producten en Duitse glühwein. Om de kerstsfeer
helemaal compleet te maken vind je op de kerstmarkt ook een
400 vierkant meter grote schaatsbaan en een reuzenrat! Vanuit
het reuzenrat krijg je een prachtig uitzicht over deze Duitse
kerstmarkt.

Informatie over de kerstmarkt in
Duisberg
Waar vind je de kerstmarkt van
Duisberg
Wanneer is deze kerstmarkt open?

Dichtbij het treinstation van Duisberg
10 november t/m 30 december

ma-do
vr-za
Openingstijden kerstmarkten
Duisberg

zo

11:00 tot 21:00
11:00 tot 22:00
13:00 tot 21:00

13 november

13:00 tot 21:00

26 november 13:00 tot 21:00
30 december
20, 24 en 25

11:00 tot 20:00
december gesloten

Parkeren in één van de parkeergarages in
Parkeren bij de kerstmarkt in
Duisberg

Duisberg. Er is echter meer parkeerkans
in Düsseldorf, je kunt vervolgends de
sneltram van Düsseldorf naar Duisberg
nemen.

Soms hoor je mensen zeggen; “Als je één Duitse kerstmarkt
gezien hebt, heb je ze allemaal gezien!” Jij weet nu dat dat
niet waar is en dat elke kerstmarkt in Duitsland zijn eigen
charme heeft.
Vertel ons in de comments wat jouw favoriete kerstmarkten in
Duitsland zijn!

