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Hoe geniet u optimaal van de winter?
Kuiert u het liefst door een gezellig
stadje? Brengt u Kerst graag in de
bergen door? Of staat u liever op de
latten om te skiën of te langlaufen?
Dit jaar hebben we voor ieder wat
wils. En met carnaval? Dan trekken
we naar Venetië!

KERSTMARKTEN
DUITSLAND
NEDERLAND
BELGIË
De geur van vers gekarameliseerde
pinda’s en van warme glühwein
zweeft door de straten en pleinen.
Kerstmelodieën dwarrelen tussen
de charmante kerstchalets.
Winkeletalages tonen zich van hun
feestelijkste kant. En de chalets
vullen zich met gebak, handwerk,
snuisterijen en specialiteiten. Dat is
zo ongeveer de warme sfeer waar jij
deze winter naar op zoek bent!

2016 - 2017

KERSTMARKTEN
UITGELICHT !

VRIJDAG 2 DECEMBER 2016
Oberhausen
Keulen

€ 29,00
€ 29,00

ZATERDAG 3 DECEMBER 2016
Aken
Trier
Düsseldorf
Valkenburg
Maastricht

€ 25,00
€ 33,00
€ 30,00
€ 22,00
€ 25,00

DINSDAG 6 DECEMBER 2016
Aken
Keulen

€ 24,00
€ 29,00

VRIJDAG 9 DECEMBER 2016
Düsseldorf

€ 29,00

ZATERDAG 10 DECEMBER 2016
Aken
Keulen
Essen
Oberhausen
Rotterdam
Maastricht

€ 25,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 25,00

DINSDAG 13 DECEMBER 2016
Aken
Keulen

€ 24,00
€ 29,00

VRIJDAG 16 DECEMBER 2016
Maastricht

€ 24,00

ZATERDAG 17 DECEMBER 2016
Aken
Düsseldorf
Duisburg
Keulen
Gentse Winterfeesten
Dordrecht

€ 25,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 25,00

DINSDAG 20 DECEMBER 2016
Aken
Maastricht

€ 24,00
€ 24,00

KIDS
Kinderen jonger dan 12 jaar
krijgen 25% korting!

VALKENBURG

ESSEN

Valkenburg staat garant voor een op z’n
minst aparte kerstmarkt. De standhouders
zitten immers in de verschillende
grotten die de stad bezit! Zo bezoek
je bijvoorbeeld de kerstmarkt in de
Gemeentegrot, de grootste, oudste en
meest bezochte ondergrondse kerstmarkt
van Europa. Mooie settings en decors
die harmonisch overgaan in stands met
mooie kerstartikelen, de ruime, lange
gangen nodigen u uit voor een urenlang
verblijf in een muzikale kerstgrot. In de
Fluweelengrot wordt de kerstmarkt dan
weer gecombineerd met indrukwekkende
wandschilderingen, sculpturen, een unieke
18e eeuwse kapel en oude ambachten.
Een aanrader is ook de Route d’Amuse,
een wandeling door Valkenburg met
heerlijke Amuses in leuke restaurants.

Voor de 44ste keer bouwt Essen haar
alombekende kerstmarkt weer op. De
wellicht mooist verlichte kerstmarkt
van Duitsland telt ook dit jaar meer
dan 250 kraampjes. Bijzonder hier is de
grote variëteit aan culturen uit andere
werelddelen die u laten kennismaken
met hun culinaire verlokkingen. Leuk
is ook de middeleeuwse markt, die
verschillende ambachten toont . En als je
alle kraampjes gezien hebt, kan je ook nog
eens aangenaam gaan shoppen!

Inkomprijzen van de grotten zijn niet inbegrepen

DORDRECHT
De kerstmarkt van Dordrecht is met bijna
300 kramen en pagodetenten de grootste
kerstmarkt van Nederland. Daarnaast
is er ook entertainment in de vorm van
muziekpodia en straattheater. De route
van de kerstmarkt loopt niet alleen door
de binnenstad van Dordrecht, maar ook
langs de haven. Daar ziet u vele typisch
Hollandse rond- en platbodemschepen die
fraai versierd zijn met duizenden lichtjes.
Dordrecht hééft geen kerstmarkt.
Dordrecht wordt een kerstmarkt.

GENT
De Gentse Winterfeesten staan voor een
authentieke kerstmarkt in het gezellige
centrum van Gent, waar u kan schaatsen
op een idyllische ijsbaan onder de Stadshal,
vanop het kleurrijke reuzenrad een
fenomenaal zicht hebt op de stad, langs
meer dan 130 kraampjes kan wandelen
en verrassende muzikale acts tegenkomt.
En u kan terecht in de altijd bruisende
Moose Bar. Het volledige winterfeest en
alle pleinen zullen baden in een sfeer van
het hoge Noorden. Je wandelt als het
ware door een Scandinavisch kerstdorp
dat zich midden in een sparrenbos
bevindt. Ga op wandel door de magie. De
geur van een dennenbos in de sneeuw,
noorderlicht, de maan die tussen de
sterren gluurt… winterse ‘kilte’ wordt
winterse warmte.

VERTREKUREN
Aken
Keulen
Düsseldorf
Trier
Oberhausen
Essen
Duisburg
Valkenburg
Maastricht
Rotterdam
Dordrecht
Gent
Retour ter plaatse: ± 18u00
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De Duinen
08u30
07u30
07u30
07u00
07u30
07u30
07u30
08u30
08u30
08u30
08u30
09u00

Antwerpen
De Polder
07u45
06u45
06u45
06u30
06u45
06u45
06u45
07u45
07u45
09u00
09u00
09u30

Sint-Niklaas
Hotel Serwir
07u10
06u10
06u10
06u00
06u10
06u10
06u10
07u10
07u10
08u40
08u40
09u50

MEERDAAGSE REIZEN
WINTERWEEKEND IN BERNKASTEL
3 december 2016 – 2 dagen
€ 99,00 p.p.
Supplement single € 20,00 p.p.
Verblijf op basis van logies en ontbijt
Bernkastel is als wijnstad een ideale bestemming voor een weekendje
weg. In de adventstijd baadt de stad in licht en gezelligheid. De
feestelijke sfeer, de kerstmarkt en de vele evenementen trekken
jaarlijks vele toeristen en citytrippers aan. Waar vind je immers
deze unieke cocktail van een bruisende winter met pittoreske
vakwerkhuizen en romantische straatjes? De toeristische diensten,
handelaars en vakwerklieden, cafés en restaurants, allemaal slaan ze
de handen in elkaar en toveren ze Bernkastel elk jaar weer om in
een schitterende kerststad.
We kozen voor u een weekend dat bol staat van kerstige concerten
en activiteiten. Uniek is de aankomst van de fakkelzwemmers op
zaterdagavond! Moedige ijsberen trotseren vanavond het koude
rivierwater, gewapend met een brandende fakkel. Van op de oever
van de Moezel ben je getuige van ontelbare lichtjes die magisch
reflecteren op het water. Samen met hen arriveert Sinterklaas per
boot. En wie weet heeft hij wel een cadeautje bij!
Op zondag vertrekt ’s morgens de ‘Nikolaus-Wanderung’, een
wandeling van ongeveer 10 kilometer, vergezeld van glühwein, thee,
soep en een verrassing van Sinterklaas.
OOK NIET TE MISSEN:
- Handgemaakte kerststallen: Getalendeerde handwerkers stellen
hun zelfgemaakte kerststalletjes ten toon.
- Moezelrondvaart: Rondvaart op de Moezel met glühwein
- Verschillende fanfares, korpsen en kerstconcerten
HOTEL DOLCE VITA
Ons hotel in Bernkastel-Kues bevindt zich op vijf minuten wandelen
van de Moezel. Elke kamer heeft televisie met een dvd-speler en
beschikt over een eigen badkamer met douche. WiFi is gratis.

KERST IN LERMOOS
24 december 2016 – 8 dagen
€ 795,00 p.p.
Supplement single € 90,00 p.p.
Verblijf op basis van half pension
Lermoos is een druk, gezellig dorp met een oude stadskern.
Rondom dit plaatsje zijn voldoende mogelijkheden voor skiërs,
langlaufers en wandelaars. Het eigen skigebied van Lermoos heeft 30
kilometers piste en ligt op de hellingen van de Grubigstein (2233m).
Een zespersoons cabinelift voert de skiërs vanuit het dorp naar
het middenstation, vanwaar stoeltjesliften omhoog gaan naar 2068
meter. Het merendeel van de pistes zijn blauw en rood. Voor de
vergevorderden is er één zwarte piste.
WE PLANNEN OOK DEZE UITSTAPPEN:
- NEUSCHWANSTEIN
Het kasteel van Neuschwanstein heeft een naam die bij velen
niet direct een belletje doet rinkelen, maar je herkent het vast
als je het bouwwerk ziet staan. Het is waarschijnlijk ’s werelds
beroemdste kasteel. Walt Disney baseerde zich op Neuschwanstein
bij het ontwerp van Doornroosjes kasteel. En daar had hij gelijk
in, Neuschwanstein is een prachtig kasteel met een tegelijk
dramatische en magische ligging. Ook in de winter is dit kasteel een
bezoekje waard, niet alleen voor het kasteel op zich, maar ook voor
de overweldigende winterse vergezichten.
- INNSBRUCK
In de winter komt het mooie centrum van de hoofdstad van Tirol tot
leven met markten, lichtjes en winterse attracties. De kerstperiode is
dé periode bij uitstek om Innsbruck te bezoeken en om haar culturele
erfgoed en lokale tradities te ontdekken. Verdwaal in de smalle
straatjes van het oude stadscentrum of kuier langs de kerstmarktjes
aan de Marie-Theresien-Strasse. Verlichte kerstbomen en kristallen
decoraties dompelen Innsbruck onder in een feestelijke saus.
HOTEL EDELWEISS
Schitterend 4-sterrenhotel met enorm veel faciliteiten: zeer
comfortabele kamers voorzien van bad of douche, toilet en televisie.
Uitstekende keuken met ontbijtbuffet en ’s avonds menukeuze.
Wekelijks dansavond. Prachtig aquaparadijs met groot zwembad,
whirlpool, sauna, dampbad, solarium en fitnessruimte
Kerstavond: feestelijke sfeer met aperitief, traditionele muziek en
de kerstman; 6-gangendiner bij kaarslicht; klein geschenk van de
kerstman voor elke gast.
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CARNAVAL IN VENETIË
18 februari 2017 – 8 dagen
€ 695,00 p.p.
Supplement single € 105,00 p.p.
Verblijf op basis van half pension
Het Carnevale di Venezia spreekt velen tot de verbeelding. Niet
in het minst vanwege de prachtige gewaden en maskers., maar
natuurlijk ook vanwege de feesten, bals en voorstellingen. Fare la
bella figura…daar draait het tegenwoordig met name om. Vroeger
daarentegen vormden de maskers en gewaden een fantastische
vermomming, waardoor iedereen zich anders voor kon doen dan in
het dagelijkse leven. Waarom dragen ze tijdens het Venetie Carnaval
maskers? Wat is de oorsprong van dit feest? Ben je benieuwd hoe
dit festival is? Dan moet je het een keer beleven.

SHORTSKI ZWARTE WOUD

NAAST EEN UITGEBREID BEZOEK AAN VENETIË,
PLANNEN WE OOK NOG DEZE UITSTAPPEN:
- BURANO
Vanuit Punta Sabbioni maken we een boottocht naar het eiland
Burano. Dit is het mooiste eilandje, bekend om zijn kantwerk en
schilderachtige felgekleurde huisjes. We nemen ook een kijkje bij de
schuine klokkentoren van de 16e eeuwse San Marinokerk.

19 januari 2017 – 5 dagen (3 ski-dagen)
€ 319,00 p.p.
Supplement single € 40,00 p.p.
Verblijf op basis van half pension
Inclusief ontbijt bij aankomst en diner bij retour
Skipas inbegrepen !
Het gebied Feldberg biedt 61 kilometers piste en heerlijke afdalingen.
In de hele regio zijn er 38 liften in totaal. Elke wintersportliefhebber
komt er aan zijn trekken, of het nu gaat om families of gevorderde
skiërs. Zowel groene, blauwe, rode als zwarte pistes zijn er aanwezig.
De Feldberg (1.493 m) is de hoogste berg van het Zwarte Woud
en lokt met zijn hoogteligging jaarlijks veel skiërs.
Extra troef van de regio is de Schwarzwaldkarte die je gratis krijgt
bij je verblijf in het hotel. Met die kaart hoef je niet te betalen voor
je skipas aan de Feldberg, maak je gratis gebruik van het openbaar
vervoer en geniet je zomaar van het niet onaardige Badesparadies!
HOTEL MARITIM TITISEE
Ons hotel is prachtig gelegen aan de Titisee. Met een beetje geluk
is het meer dichtgevroren en kan je er mooie pirouettes draaien of
baantjes schaatsen.

- AQUILEIA EN GRADO
Aquileia, gesticht in 181 voor Christus, is één van de best uitgegraven
steden ter wereld en is opgenomen in de Werelderfgoedlijst van
Unesco. Bij een bezoek aan de basiliek loopt u over de glazen vloeren
boven de 750 m² prachtige mozaïeken. Even verder richting de kust
ligt Grado. Dit stadje wordt gevormd door een klein langgerekt
schiereiland met aan de ene kant havens en aan de andere kant
uitgestrekte stranden. De binnenstad met haar pleintjes en kleurige
huizen en zijn Romaanse basiliek zijn in Zuid-Europese stijl gebouwd.
HOTEL LE SOLEIL
Dit 4-sterrenhotel biedt kamers met badkamer en toilet,
airconditioning en televisie. Ook de innerlijke mens wordt verwend:
de keuken serveert een uitgebreid ontbijtbuffet en heerlijke diners.
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Aarschotseweg 28 - 2200 Herentals - Verg. A 1097
Tel. 014 21 21 12 - travel@deduinen.be - www.deduinen.be
Openingsuren: ma-vrij: 9.15-18.00 u. - zat: 9.15-16.00 u.

