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Koblenz, 22.11.2022 - De gezelligste tijd van het jaar staat weer voor de deur. Er is nauwelijks een tijd die 
romantischer is dan de rond de kerst. De gezellige sfeer in de kleine en middelgrote steden in Rheinland-Pfalz 
betovert de bezoekers elk jaar opnieuw. Het is vooral het landschappelijke decor dat de advents- en kerstmarkten 
rond de Rijn en de Moezel een heel eigen karakter geeft. In de oude stad, in een middeleeuws kasteel of in 
historische wijnkelders. Elke markt heeft zijn eigen magische geschiedenis. 

Waar anders kun je het beste genieten van deze tijd van het jaar, dan in de Romantic Cities? 

De Romantic Cities – dit zijn de steden Idar-Oberstein, Koblenz, Mainz, Speyer, Trier en Worms. Samen met 
de Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (Directoraat-Generaal voor Cultureel Erfgoed 
Rijnland-Palts) (GDKE) worden zij verenigd door de charme van een geschiedenis die gekenmerkt is door 
keizers, wereldberoemde wijnen en warme gastvrijheid. Maar elke stad heeft ook zijn unieke karakter. 

De voorpret van het kerstseizoen in de Romantic Cities wordt dit jaar in Koblenz ingeluid. Na de succesvolle 
première van vorig jaar opent Christmas Garden zijn deuren weer in de vesting Ehrenbreitstein en brengt licht in 
het donkere seizoen. Van 17 november 2022 tot 8 januari 2023 voert de kersttuin de bezoekers via een twee 
kilometer lange rondwandeling door de imposante vesting Ehrenbreitstein met talrijke glinsterende verlichtingen 
naar een magische kerstwereld. Fort Ehrenbreitstein valt onder de hoede van de Generaldirektion Kulturelles 
Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE), die belast is met de zorg voor de talrijke cultuurmonumenten in Rheinland-Pfalz. 

Een dag later dan de Christmas Garden begint de Kerstmarkt in de oude binnenstad van Koblenz. Zeven weken 
lang wordt de historische Altstadt tot een fonkelend winterwonderland omgetoverd. Ehrenbreitstein Het mooiste 
uitzicht op de verlichte Altstadt biedt een ritje met de kabelbaan van het Deutsches Eck omhoog naar Fort 
Ehrenbreitstein.  In de aanloop naar Kerstmis worden ook winterrondleidingen door de Altstadt aangeboden, 
waarbij de gasten niet alleen inzicht krijgen in de spannende geschiedenis van Koblenz, maar ook kerstanekdotes 
te horen krijgen voordat ze de rondleiding met een glas glühwein kunnen afsluiten. 

De oude Romeinse stad Trier presenteert zich in kerstsfeer met ongeveer 90 liefdevol versierde houten 
kraampjes. De 42ste Kerstmarkt van Trier vindt plaats tussen 18 november en 22 december in het romantische 
decor van de middeleeuwse Hauptmarkt en voor de imposante kathedraal. Bijna elke dag is er een wisselend 
programma voor het hele gezin op het sfeervolle podium voor de westgevel van de kathedraal. Bovendien gaat 
de schaatsbaan op de Kornmarkt van 25 november tot en met 31 januari weer open. Een echte insidertip vindt u 
bij de Porta Nigra. Ongeveer 30 verkopers presenteren hier van 24 tot 27 november op de Kerstmarkt van 
Sterntal, tussen de kleurrijk verlichte arcades van het Brunnenhof, hun met de hand en veel liefde gemaakte 
regionale producten.  Een ander hoogtepunt met een uniek uitzicht op de Porta Nigra is de SIM-Winterlounge. 
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Daarentegen vindt er in Speyer geen "klassieke" kerstmarkt plaats. Wanneer de geur van glühwein in de lucht 
hangt, is de Kerst- en nieuwjaarsmarkt in Speyer opent vanaf 21 november zijn deuren voor gasten uit de hele 
wereld. Het bijzondere: Na de kerstdagen gaat de kerstmarkt over in de nieuwjaarsmarkt, die dan traditiegetrouw 
tot Driekoningen doorloopt. In de weekenden van de advent is er ook een kunstnijverheidsmarkt op de 
binnenplaats van het historische stadhuis. 

De kerststal in de Dom van Speyer, behorend tot het Werelderfgoed van UNESCO, is ook indrukwekkend. De 
opbouw begint elk jaar op de verjaardag van Sinterklaas en eindigt pas op Kerstavond. Het is dus de moeite 
waard om af en toe eens langs te komen om de voortgang van de opbouw te bewonderen. 

Ook in Mainz is het kerstseizoen bijzonder sfeervol. In de hoofdstad van Rijnland-Palts vindt men bijna altijd wel 
een reden om feest te vieren. Tussen 24 november en 23 december schittert de Kerstmarkt van Mainz met 
feestelijk versierde kraampjes voor de Dom St. Martin. Speciaal de moeite waard is de elf meter hoge, rijkelijk 
versierde kerstpiramide bij de hoofdingang. Een paar stappen verder staan de met de hand gesneden, 
levensgrote figuren in de kerststallen voor de Gotthardkapel van de Dom St. Martin: indrukwekkend. Naast het 
Domplein zullen ook andere pleinen in het centrum van de stad in kerstsfeer worden aangekleed. Op de 
Schillerplatz, de Neubrunnenplatz, het plein voor het station en in de Hopfengarten nodigen de Wintermarkten 
van Mainz u uit voor een kop glühwein en nog veel meer. De kraampjes op de Schillerplatz en de 
Neubrunnenplatz zijn ook tot de jaarwisseling, van 27 tot 30 december, open zijn voor bezoekers. 

De kerstmarkt in EdelSteinLand is onderhoudender, maar niet minder sfeervol. Schloss Oberstein nodigt u van 26 
tot 27 november uit om naar de 14de Romantische kerstmarkt te komen. Opvallend gelegen op een rotsachtige 
uitloper boven de rivier de Nahe, vormt kasteel Oberstein een indrukwekkend decor boven de oude stad van de 
stadswijk Oberstein. Daar vindt tegelijkertijd op het marktplein de Kerstmarkt van Oberstein plaats. Aan de rand 
van Idar-Oberstein nodigt de voor het publiek toegankelijke mijn Fischbach de bezoekers op de derde advent, 11 
december, uit voor een ondergrondse kerstmarkt met de viering van het vredeslicht uit Bethlehem. 

Het prachtige natuurlandschap rond Idar-Oberstein nodigt met meerdere uitstekende wandelpaden ook uit 
tot winterwandelen. De winter in EdelSteinLand laat de ziel tot rust komen van het hectische dagelijkse leven en 
de laadt de batterijen weer op. 

Het kerstseizoen in Worms staat daarentegen geheel in het teken van de Nibelungen. Sinds mensenheugenis is 
de stad nauw verbonden met de sage van de Nibelungen en de hoofdpersonen rond drakendoder Siegfried. 
Tijdens de adventstijd biedt Worms haar bezoekers niet alleen met de Nibelungen Weihnacht, die plaatsvindt 
tussen 21 november en 23 december, vele bijzondere momenten. Van de Obermarkt tot de Römischen Kaiser 
kunnen de gasten culinaire hoogstandjes, handgemaakte kunstnijverheid en glühwein van de wijnboer 
verwachten. Het traditionele hoogtepunt van de Nibelungen Weihnacht is het gezamenlijk zingen bij het 
'torenblazen' op de vierde advent. 

Meer hoogtepunten voor het kerstseizoen vindt u in de Romantic Cities hier. 

Boekingen en aanvragen 

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 
Löhrstrasse 103-105 
56068 Koblenz 

Tel.: +49 (0)261 915 200 
E-mail: info@romantic-cities.com  
Website: www.romantic-cities.com 
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