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Kerstmarkten in Saarland
Kerstmarkten hebben een lange traditie in het Saarland. Het VVV-kantoor van Saarland heeft de
markten samengesteld die naast de magie van kerststalletjes en glühwein iets bijzonders hebben
dat je niet overal zult vinden: in Saarbrücken vliegt de kerstman in de lucht, in St. Wendel de wijze
mannen uit het Oosten komen eraan en Saarlouis viert feest met een grote ijsbaan.
Saarbrücken Christkindl-Markt met de vliegende kerstman
De historische St. Johanner Markt en de Bahnhofstrasse vormen het perfecte decor voor de
Saarbrücken Christkindl-Markt met ongeveer 80 kramen. Het dagelijkse podiumprogramma
betovert met sfeervolle klanken en optredens. Als hoogtepunt zweeft de kerstman elke avond met
zijn rendierslee boven de hoofden van de bezoekers en vertelt hij het verhaal van het rendier
Rudolph.
De kerstmarkt van Saarbrücken vindt plaats van 21 november tot 23 december 2022.
St. Wendel Kerstmarkt & Middeleeuwse Markt
De romantische kerststad trekt bezoekers met buitengewoon handwerk, creatief handwerk en
regionale lekkernijen. Daarnaast is er een gevarieerd voorprogramma en bijzondere attracties. Elke
middag paraderen de wijze mannen uit het Oosten met hun kamelen door de mooie straten van de
oude stad en voeren dan het kerstverhaal uit. Ook de kerstman met zijn rendier laat de ogen van
kinderen oplichten.
De kerstmarkt van St. Wendel vindt plaats van 3 tot 11 december 2022.
Kerstmarkt Saarlouis
Een 400 meter lange ijsbaan met kerstversiering en sfeervolle verlichting geeft de kerstmarkt in
Saarlouis een bijzondere sfeer. Het wisselende podiumprogramma en de feestelijke decoraties in
het hele kerstmarktdorp inspireren elk jaar opnieuw. Op de Kleiner Markt in het centrum van
Saarlouis vinden kerstfans een breed scala aan ongebruikelijke cadeau -ideeën en handgemaakte
unica.
De kerstmarkt in Saarlouis begint op 21 november en eindigt op 23 december.
Alle kerstmarkten in Saarland vindt u ook op www.urlaub.saarland/winterzeit .

