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DAG 1: VRIJDAG 29 NOVEMBER Na de ophaalroute rijden we richting Keulen, waar we aan het 
begin van de middag zullen arriveren. De kerstmarkt in Keulen is groots. Op veel pleinen en in de 
straatjes eromheen is wat te beleven. Het is het decor dat de kerstmarkt van Keulen zo bijzonder 
maakt: een plein vol leuke kraampjes en mooie kerstverlichting en op de achtergrond de grootste 
en meest imposante Dom van Duitsland. Dat moet je echt zien en beleven. 

Vroeg in de avond rijden we naar het nabijgelegen hotel in Brühl-Köln, waar het dinerbuffet  
op ons wacht. 

DAG 2: ZATERDAG 30 NOVEMBER Na het ontbijtbuffet vertrekken we naar Düsseldorf. Het 
sfeervolle oude stadscentrum wordt elk jaar omgetoverd in de leukste kerstmarkt van het land. 
Op zes verschillende pleinen staan allerlei kraampjes met kerstspulletjes. Leuk om alvast wat 
cadeautjes te kopen voor onder de kerstboom. En misschien kunnen de hapjes en een glaasje 
glühwein dienen als inspiratie voor het kerstmenu. De pleinen staan met elkaar in verbinding.  
De reusachtige kastanjebomen zijn tijdens de kerstmarkt met prachtige lichtjes versierd.  

In de namiddag rijden we terug richting Friesland en wordt u teruggebracht naar uw opstapplaats. 

KOM ALVAST IN DE KERSTSTEMMING MET DEZE LEUKE TWEEDAAGSE REIS NAAR 
KEULEN EN DÜSSELDORF. DUITSE KERSTMARKTEN ZIJN WERELDBEROEMD VANWEGE 
DE WINTERSE SFEER, AFWISSELENDE KRAAMPJES EN NATUURLIJK GLÜHWEIN. DOE 
AL UW KERSTINKOPEN TEGEN DE ACHTERGROND VAN PRACHTIGE HISTORISCHE EN 
SPROOKJESACHTIG VERLICHTE STEDEN. 

2-DAAGSE KERSTMARKTENREIS 29/11 - 30/11

Keulen en  
Düsseldorf

BUSREIZEN 2019

REISINFORMATIE
Reis : Keulen en Düsseldorf 
2-daagse kerstmarktenreis

VERTREK: vrijdag 29 november 2019
RETOUR: zaterdag 30 november 2019

KOSTEN VOOR DEZE VERWENREIS
Reguliere prijs: € 129,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 20,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Hotel: H+ Hotel Köln Brühl, Duitsland 
Faciliteiten: restaurant, bar, lift, gratis gebruik 
van fitness, sauna
Alle kamers zijn voorzien van douche/bad, 
toilet, televisie, gratis wifi, föhn

PRIJS IS INCLUSIEF
•  Vervoer in luxe touringcar,  

opstappen in Friesland
•  1 x overnachting in 4-sterrenhotel
•  Dinerbuffet
•  Ontbijtbuffet
•  Bezoek kerstmarkt Keulen
•  Bezoek kerstmarkt Düsseldorf


