
    

 

KERSTSTAD MAASTRICHT 
MAGISCHER DAN OOIT  

  

 
  

MAGISCH MAASTRICHT  
 

De hele decembermaand staat Maastricht in het teken van magie. De magie van de 

feestdagen, de magie van licht, de magie van muziek én de magie van de Kerstman – 

kortom Magisch Maastricht. Duizenden lichtjes in de bomen, kleurrijke guirlandes van 

straat tot straat, winters plezier op de pleinen en kerstklanken op elke hoek. Het historisch 

centrum van de stad straalt als nooit tevoren van 1 december tot en met 1 januari 2018.  

  

Aankomst Kerstman  

Op vrijdag 8 december omstreeks 16.45 uur komt de Kerstman wederom aan in 

Maastricht. Vanaf het Centraal Station zal een sprookjesachtige stoet de Kerstman 

omringen op zijn tocht naar het Vrijthof, waar het Huis van de Kerstman staat. Daar zal de 

 

  

http://www.bezoekmaastricht.nl/


Kerstman tot en met 1 januari 2018 logeren. Het belooft een waar spektakel te worden voor 

jong en oud.    

  

Kerstmarkt op het Vrijthof  

Het Vrijthof wordt ondergedompeld in al het moois uit de wereld der verwondering – het 

reuzenrad biedt een mooi uitzicht op de schaatsbaan en de uitgebreide kerstmarkt. Een 

magische plek waar jong en oud, zowel bewoner als bezoeker, zich kan vermaken en 

verwonderen.  

  

Magisch Cultuur Festival  

Magisch Maastricht biedt een rijk programma met sfeervolle activiteiten voor alle 

leeftijden. Naast alle activiteiten op de kerstmarkt, in musea en op podia vinden talloze 

gratis concerten, workshops, wandelingen en festivals plaats. Tijdens het Magisch Cultuur 

Festival van 16 tot en met 30 december spelen ruim 120 dans-, theater- en 

muziekgezelschappen op vier podia in het centrum van de stad. Elke dag een betoverende 

dag in Magisch Maastricht.  

  

Bereikbaarheid  

December is een drukke periode in Maastricht. Reis slim naar Magisch Maastricht. Kijk 

voor alle informatie en speciale reisaanbiedingen op   www.magischmaastricht.nl.  
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NOOT VOOR DE REDACTIE  
 

Magisch Maastricht vindt plaats van 1 december 2017 – 1 januari 2018 

www.magischmaastricht.nl  

  

Neem voor meer informatie en/of het aanvragen van beeldmateriaal contact op met: 

Machteld Ligtvoet machteld.ligtvoet@maastricht-marketing.nl  

 M 06 -51 58 53 19  
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