
 

  

  

  

De zon gaat vroeger onder, de temperatuur daalt, de bladeren vallen van de bomen... Dat kan maar 

één ding tegelijk: de Kerstman komt eraan! 

 

En in Hauts-de-France is Kerstmis heilig. De straten van onze mooie streek worden omgetoverd en 

getrokken vanaf midden november hun kerstkleding om u in de kerstsfeer te 

brengen. Verlichtingen, kerstliederen, creatieve workshops, doe-het-zelf cadeaus, gezonde 

maaltijden en vertrouwde momenten met vrienden en familie... 

 

U zult hier vandaan gaan met een tas vol herinneringen ! 

 

All I want for Christmas is… een buitengewoon weekend in Hauts-de-France ! Of je nu in Lille, 

Amiens, Arras of Chantilly bent, wij hebben voor jou een lijstje met tipssamengesteld om de magie 

van Kerstmis te beleven tijdens een onvergetelijk verblijf in regio ✨ 

 
  

Tot snel in Hauts-de-France ! 
  

Het team van toerisme in Hauts-de-France 
 

  

  

EEN VOORPROEFJE VAN DE FESTIVITEITEN 
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Waar is het het beste om van een kerstfeest te genieten? In de " Europese regio van de 

gastronomie " natuurlijk en dat is de regio Hauts-de-France!  

 

De chef-koks van de Hauts-de-France staan bekend om hun uitzonderlijke vaardigheden en zullen u 

een echte ervaring bezorgen die kerstervaring . Gevulde wafels, peperkoek, kaasfondue, 

kerststollen... In onze restaurants, ingericht in de kerstsfeer, vind je verschillende producten in de 

kleuren van dit gezellige feest. De lokale en afwasmachines zullen uw kleine verrukken en 

tegelijkertijd het milieu respecteren. 

Op zoek naar inspiratie? een unieke culinaire ervaring voor u van uw geliefden in een van onze 

16 sterrenrestaurants ! 
 

 

Ontdek meer smulideeën 

   

  

 

EEN KLEURRIJKE KERST IN AMIENS 
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Amiens, bekend om zijn ongelooflijke gotische 

kathedraal, staat ook bekend om 

zijn kerstmarkt . Meer dan honderd 

exposanten wachten op u, van 25 november 

tot 31 december , op de Place 

Gambetta. Traditionele poppenshows, 

versieringen, schaatsen en lokale prijzen zullen 

aanwezig zijn.  

 

Ook de verlichting van de gevel van de 

kathedraal is een spektakel dat je niet mag 

missen! Kom gedurende de maand december 

elke avond naar het plein voor de kathedraal, 

om zijn vertrouwde kleuren terug te zien, 

dankzij een licht- en geluidsshow die bijna 

een uur duurt. 

Verlaat Amiens niet zonder de tijd te hebben 

genomen om de Hortillonnageste 

(haar)ontdekken. De winter brengt veel 

veranderingen in de fauna en flora van deze 

groene oase tussen land en water in het hartje 

van de stad.  
  

 

Kerstmarkt van Amiens 

 

 

  

  

  

OH DENNENBOOM…in ARRAS 
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In het hart van een bos van dennenbomen en 

genesteld in het centrum van de Grote Markt 

van Arras , vindt u meer dan honderd 

ambachtslieden en handelaren die klaar staan 

om samen met u de komst van de kerstman te 

bereiden. Wandel van 25 november tot 30 

december op de markt en geniet van de 

traditionele kerstliederen. 

Sleeën of schaatsen, waarom kiezen als het 

allebei kan? Het ijs wacht op je! Na de 

onderneming, heeft u uw 

glas glühwein welverdiend! Lekker met warme 

kastanjes van peperkoek smullen, terwijl je de 

gigantische kerstboom bewondert van 25 meter 

hoog; helemaal gemaakt van gerecycled 

materiaal. 

 

Het hoogte punt op de Place des Héros: het 

verlichte Belforten zijn kerstversiering is een 

bezoek waard. Vanaf de top van het belfort, op 

75 meter hoogte, kunt u misschien zelfs de 

witte baard van de Kerstman zien, die beneden 

in zijn huis, op het Place d'Iswitch, ongeduldig 

op u kijken om een mooie souvenirfoto te 

maken.  
 

 

 

   

  

Arras in Kerstsfeer 

   

  

 

  

KERST OP HET KASTEEL... EN ZIJN PAARDENSHOW 
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Van 26 november tot 2 januari bieden de Grandes Ecuries van het Château de Chantilly u een 

magische reis in de wereld van "De spiegel van Berylune", een kerstverhaal vol hoop en 

poëzie. Deze majestueuze show is een mix van ruiterkunst, acrobatiek, humor, fantasie en 

muziek en zal jong en oud in verwondering brengen. 

 

Maak van het gelegenheidsgebruik om het landgoed van Chantilly in een nieuw licht om te 

ontdekken: het kasteel, het museum en de Grandes Ecuries, allemaal versierd voor de 

gelegenheid. Sprookjesachtige lichtjes, majestueuze dennenbomen... Verschillende 

activiteitenworden voorgesteld: de prachtige kerstrondleidingen (in het Engels), de bekroonde 

chalets en zelfs de verhuur van prinsen- en prinsessenkostuums voor de kleintjes. 

 

Met uw koksmuts op een garde in de hand geniet u van een unieke culinaire ervaring als u een 

luchtige Crème Chantilly voorbereidt tijdens een workshop (in het Engels) met een tijdelijke chef-

kok. Deze specialiteit, die deel gebaseerd is op het Franse erfgoed, is ook te vinden in het 

restaurant Hameau in het park van het landgoed! Een zoete aanraking om de dag smullend af te 

sluiten. 

 

 

Richting Chantilly 

   

EEN TRADITIONELE KERST IN DE HOOFDSTAD VAN DE REGIO 
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De heerlijke geur van glühwein, pannenkoeken en tartiflette leidt u rechtstreeks naar de Place de 

Rihour in het Lille Christmas Village . Van 18 november tot 30 december staan de 88 winkeliers 

en ambachtslieden voor u klaar met hun knowhow en hun lokale en regionale producten: houten 

speelgoed, handgemaakte sieraden, versieringen voor uw boom, kaarsen, snoepgoed uit onze 

streken en nog veel meer. Vergeet niet langs te komen in het chalet met onze heerlijke Noord 

Frankrijkse wafels!  

 

Op 50 meter hoogte, in het grote rad dat speciaal voor deze gelegenheid zeker is, heeft u 

waarschijnlijk het beste uitzicht om de stad en haar verlichtingen te bekijken. 

 

Op zoek naar het perfecte cadeau? Wandel gezellig door de typische Franse straatjes van het oude 

Lille en bezoek één van de vele boetiekjes om het speciale cadeau om één van je geliefden te 

vinden.  
 

 

Kerst shoppen in Rijsel 

   

  

 
 

www.noordfrankrijk-experience.com 
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