3-DAAGSE KERSTMARKTEN 2019
29/11/2019 – 01/12/2019

Leipzig – Dresden - Hameln
We dompelen jullie onder in de typische Duitse kerstsfeer tijdens een bezoek aan drie
van de mooiste kerstmarkten in Duitsland :
Dag 1 : Kruibeke – Sevenum - Leipzig
6u30 : Vertrek te Kruibeke
We rijden richting Leipzig maar houden onderweg halt in
Sevenum om onze innerlijke mens te versterken met een
ontbijtbuffet in de plaatselijke La Place.
Daarna vervolgen we onze weg naar één van de grootste
kerstmarkten van Duitsland in Leipzig. Hier kunnen jullie bij
aankomst vrij genieten van de bijna 250 kraampjes !
Om de dag af te sluiten nemen we onze intrek in onze
uitvalbasis, het Pentahotel en genieten daar van het
avondmaal.

Dag 2 : Leipzig – Dresden - Leipzig
Na het ontbijtbuffet rijden we een kleine 2 uur verder naar
Dresden, bekend om zijn “ Dresdner Christstollen”, een
luxebrood gevuld met rozijnen en amandelspijs.
Jullie hebben nu ruimschoots de tijd om de Dresdener
Striezelmarkt , die beschouwd wordt als de oudste kerstmarkt
van Duitsland, te ontdekken. Deze kerstmarkt in de Saksische
hoofdstad schijnt al 500 jaar plaats te vinden!
In de namiddag keren we dan terug naar Leipzig waar jullie
verder gebruik kunnen maken van de hotelfaciliteiten en/of
een tweede bezoek brengen aan de kerstmarkt, afsluiten
doen we met het avondmaal in ons hotel.
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Dag 3 : Leipzig – Hameln - Sevenum - Kruibeke
Na het ontbijt checken we uit en begeven we ons richting het
betoverende stadje Hameln, alom bekend van zijn
rattenvanger!
De prachtig gedecoreerde gebouwen uit de Wezerrenaissance en de charmante vakwerkhuizen zijn met liefde
ingericht tot winkels en vormen de unieke achtergrond van de
kerstmarkt. Je kan tevens niet enkel genieten van de
kerstmarkt maar ook van het wereldberoemde rattenvanger
figurenspel.
Na dit laatste bezoek rijden we huiswaarts met een laatste
stop aan de Turfhoeve in Sevenum waar we nog een 3gangenmenu als avondmaal aangeboden krijgen.
Aankomst te Kruibeke : tussen 21u30 en 22u00

PRAKTISCHE INFO

Inbegrepen in de prijs :
Luxe autocarvervoer – alle maaltijden vermeld in het programma – hotel in half pension – taksen – reis- en annulatieverzekering
Niet inbegrepen in de prijs :
Lunch dag 1 – dranken
Opstapplaatsen :
Kallo centrum (6u00) - Melsele Dijkstraat nr. 5 (6u05) - Beveren Waas (bushalte tegenover politiekantoor) (6u10) Kruibeke Molenstraat 220 (6u20) – Kruibeke Kerkplein (6u30)
Prijzen :
2 Persoonskamer : 365,00€ per persoon
1 Persoonskamer : 430,00€ per persoon

Hoe inschrijven :
Stort het volledige bedrag voor 15 september 2019 op rekeningnummer BE11 2930 0695 4248 met vermelding “Kerstmarkt
2019”
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