Kerstmarkt in Dortmund
Bezoek een van de grootste en mooiste kerstmarkten van Duitsland! Op 10 pleinen met
ongeveer 300 standen vindt men bijna alles wat het hartje in de Adventstijd begeert:
kunsthandwerk, kerstdecoratie, buitengewoon speelgoed en nog veel meer. En wat
zou een wandeling over de Kerstmarkt in Dortmund zonder de typische glühwein of
andere bijzondere drankjes? De glühwein-jaarbeker heeft ook deze kerst een nieuw
motief, waar vooral verzamelaars reikhalzend naar uitkijken. U wordt op de Kerstmarkt in Dortmund als vanouds culinair verwend met stevige bratwurst en Westfaalse
barbecueham en zoetwaren als geroosterde amandelen, crêpes en andere lekkernijen.

 Kerstmarktbrochure
In de handige brochure vindt u een uitneembare plattegrond van alle stands en
een overzicht van alle exposanten, naast artikelen en attracties, de agenda van de
dagelijkse podiumprogramma en bijzondere weetjes over de 121de Kerstmarkt in
Dortmund. U kunt de brochure, die half november zal verschijnen, bestellen door een
liggende envelop (22 × 11 cm) met uw eigen adres erop en op te sturen aan: Thomas
Winkler W
 erbung & PR, Postfach 2130, 44511 Lünen, Duitsland.

 Programma
Het “Alter Markt” podium presenteert een bont programma. Jonge kijkers verheugen
zich op speciale attracties voor kinderen aan de Katharinentor.

 Openingstijden
Van 21 november tot 30 december 2019
24 november en 25 december gesloten (feestdagen)
Van maandag tot donderdag van 10 tot 21 uur
Vrijdag en zaterdag van 10 tot 22 uur, zondag van 12 tot 21 uur
24 december van 10 tot 14 uur (niet alle kraampjes)
26 december van 12 tot 21 uur
Koopzondag in de binnenstad: 1 december

Dortmund in de advent

Kersttips

 Kerstboom

 “Alter Markt” podium

Met een hoogte van 45 meter en circa 48 000 lichtjes schijnt’s werelds grootste kerstboom vanaf 25 november om 18 uur feestelijk over de markt. De eerstesteenlegging
met glühwein en bratwurst vindt plaats op 22 oktober om 16 uur op de Hansaplatz.

 Kerstmarktrondleidingen (duur: ca. 1 uur)
1	Beleef een gezellige en vermakelijke wandeling op de kerstmarkt met onderhoudende verhalen over gebruiken en tradities.
2	Rondgang met informatie over de kerstmarkt van de voorbije 100 jaar, verhalen
over kerstmisgebruiken en een ontmoeting met de kerstman.
3	Een amusante rondgang met beklimming van de klokkentoren en blik over de kerstmarkt, inclusief glühwein bij de nakomelingen van de oprichter van de markt.
4	Rond de kerstboom verstrengelen zich spannende verhalen, maar ook bij allerhande taarten hoort men onbekende zaken. Proeverijen staan voor u klaar.
5 	Ontdek Dortmund in de kerstperiode te voet of met de segway! Wij tonen u gezellige plekken en bezienswaardigheden in Dortmund.
6	Begeleid onze nachtwachter van het Catharijneklooster naar de grootste kerstboom
en geniet van geruchten en verhalen van lang vervlogen tijden.
7	Dortmund in kerstsfeer: kerstkraampjes, glanzende lichten, de grootste kerstboom,
kerstgeuren. Laat u (ver)leiden!
Alle adressen vindt u onderaan de volgende pagina.

 Kerstdorp en sprookjesspektakel
In het Kerstdorp kunnen kinderen gedichtjes voordragen, liedjes zingen, knutselen en
bakken (toegang: EUR 2 per kind. Inschrijving: Weihnachtsdorf-Dortmund.de). Vraag in
het Kerstdorp na of er nog toegangskaartjes beschikbaar zijn. Op de Reinoldi-Kirchplatz
(Reinoldi kerkplein) gaan de kleintjes weer h elemaal op in de heerlijke sprookjeswereld met de pratende boom.

Het publiek was in 2018 zeer enthousiast over de folklore-dansgroep “Wiselka” voor
haar pittige optredens.

 Bezoek met de reisbus
Wie met de touringcar komt, stapt vlakbij de kerstmarkt uit en in: tegenover de Adlerturm
(historische stadstoren) op de buitenste rijstrook aan de Ostwall 56. Er is parkeergelegenheid voor bussen op de Fredenbaumplatz, op een paar minuten van het stadscentrum.

 Adressen
1
2
3
4
5
6
7

Heike Regener
Gudrun Simon
Dirk Galda
Anja Hecker-Wolf
Kirsten Behnke
Ute Iserloh
Ute Leupold

 +49 231 39562970
 +49 2327 307780
 +49 231 33018322
 +49 176 50296216
 +49 231 4772014
 +49 231 4770532
 +49 231 9482084

meineHeimat.ruhr
staedte-to-go.de
dortmund-citytour.de
stadtkernobst.de
sanfte-touren.de
kulturvergnuegen.com
stadtfuehrung-dortmund.de

	Algemene toeristische informatie
DORTMUNDtourismus
44137 Dortmund
Kampstraße 80
Duitsland
 +49 231 18999-0
dortmund-tourismus.de
info@dortmund-tourismus.de

Kersttips

 Met de tram naar de kerstmarkt

2019

 DortmunderWeihnachtsmarkt.de
Op onze internetpagina vindt u alle informatie en wetenswaardigheden. U kunt daar
ook video’s bekijken van de oprichting van’s wereld grootste kerstboom, plus veel
foto’s, nieuws en persberichten. Via de webcam kunt u’s werelds grootste kerstboom
live in de gaten houden.

 facebook.com/DortmunderWeihnachtsmarkt1898
Als een fan van de Kerstmarkt in Dortmund bent u altijd op de hoogte van de gebeurtenissen rond deze markt! Geef commentaar, deel foto’s of neem eenvoudig en snel
contact op met ons!



 Prijsvraag
Win een wandeling over de Kerstmarkt in Dortmund en neem 14 vrienden mee! De
bus regelen wij, en met een dik pak waardebonnen kunt u op onze kosten volop
genieten! U hoeft alleen maar onze vraag te beantwoorden, de antwoordkaart af
te knippen en op een voldoende gefrankeerde briefkaart te plakken en op te sturen
naar: Thomas Winkler Werbung & PR, Postfach 2130, 44511 Lünen, Duitsland. Inzendingstermijn: 15 november 2019. Onder alle inzendingen met het juiste antwoord
wordt geloot. Reclamaties zijn uitgesloten van rechtswege.
De kerstmarkt in Dortmund biedt een praktisch onbeperkte veelvoud op
  6 pleinen.       8 pleinen.       10 pleinen.
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Alle trams rijden op zaterdag tot 20 uur met tussenpozen van tien minuten. Op zondagen worden extra dubbele rijtuigen ingezet. Op de lijn U43 (Dorstfeld – binnenstad – Brackel – Wickede) rijden extra trams tussen Dorstfeld, binnenstad en Brackel.
P+R-plekken, van waaruit u binnen enkele minuten de binnenstad kunt bereiken,
bevinden zich in de Derner Straße (halte “Schulte-Rödding”, U42), aan de “Hafen”
(haven, U47) en bij het “Hauptfriedhof” (centraal begraafplaats, U47). Vanaf deze
haltes rijdt de tram elke tien minuten tot de Reinoldikirche (U42) en de Kampstraße
(U47). Inlichtingen m.b.t. de dienstregeling en de tickets vindt u op bus-und-bahn.de
(mobiel: bub.mobi) of in de DSW21 app.

