
                     Dit is een verkorte versie van onze winter-nieuwsbrieven:  

 
-    Prachtige authentieke kerstmarkten in 9 historische steden: (verstuurd juni 2017) 
      Braunschweig  
 Celle  
 Göttingen 
 Goslar 
 Hameln  
 Hannover  
 Hildesheim 
 Lüneburg 
 Wolfenbüttel 

- kerstreizen:  (verstuurd september 2017) 
         Kerst in het Sauerland 5 dagen  
         Maastricht 5 dagen 
         Herborn 4 dagen  
         Hamburg 4 dagen  
         Gouda 4 dagen  
          

- wintersport Duitsland/Oostenrijk:  (verstuurd oktober 2017) 
         Kempten  
         Kolsass  
         Maurach 
         Bad Reichenhall 

      

Voor een volledige beschrijving programma suggesties en hotels met de prijzen 

stuur een e-mail naar: lodder@group-travel.nl 
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PRACHTIGE AUTHENTIEKE KERSTMARKTEN IN  
9 HISTORISCHE STEDEN  

Wijk af en stel uw klant wat anders voor. Bezoek meerdere kleine kerstmarkten per dag in knusse, 
gezellige stadjes waarvan de meeste ook nog behoren bij het UNESCO-Werelderfgoed.  

9 historische steden in Nedersaksen zijn de ideale bestemming voor een weekendje met een speciale 
atmosfeer! in het bijzonder tijdens de kerstmarkten. 
Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg en Wolfenbüttel bieden 

bezoekers een zeer gevarieerd aanbod. 

Kerstmarkt in Braunschweig  
De middeleeuwse Burgplatz met de dom en de burcht verandert in de adventstijd in een sprookjesachtige 

kerststad met meer dan 140 kraampjes. 

Kerstmarkt in Celle  
Midden in de historische binnenstad met zijn prachtige vakwerkhuizen bevindt zich de Celler kerstmarkt met 

meer dan 80 originele houten huisjes  

Kerstmarkt in Göttingen  
Op het marktplein rondom het middeleeuwse Altes Rathaus met het symbool van de stad – de fontein met 

het ganzenhoedstertje – en de St. Johanniskirche zorgt de Göttinger kerstmarkt voor een feestelijke 
stemming.  

Kerstmarkt in Goslar  
Het unieke kerstbos in de UNESCO-Werelderfgoedstad Goslar met zijn zachte bosgrond, de met 
tienduizenden lichtjes versierde sparren, zachte muziek en geurige lekkernijen is sprookjesachtig mooi. 

Kerstmarkt in Hameln  
Breng ook eens een bezoek aan de sfeervolle kerstmarkt in de prachtige historische binnenstad van Hameln 
met zijn vakwerkhuizen en unieke gebouwen van de Weserrenaissance, die in deze tijd van het jaar 
schitterend verlicht zijn. 

Kerstmarkt in Hannover  
In de stad aan de Leine zijn er diverse kerstmarkten, die het publiek alvast in de stemming brengen voor de 
feestdagen. In de historische binnenstad rondom de Marktkirche vindt de sfeervolle traditionele kerstmarkt 

plaats met 170 kraampjes. 

Kerstmarkt in Hildesheim  
De Hildesheimer kerstmarkt wordt gehouden tegen het decor van 'het 'mooiste vakwerkhuis ter wereld', het 

Knochenhauer-Amtshaus op het historische marktplein. 
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Kerstmarkt in Lüneburg  
In de meer dan 1.000 jaar oude zout- en Hanzestad Lüneburg worden kerstmarkten gehouden op het 
schilderachtige marktplein, voor het historische stadhuis, in de oude straten van het centrum en in de St. 
Johanniskirche.  

Kerstmarkt in Wolfenbüttel  
De kerstmarkt van Wolfenbüttel op de historische Stadtmarkt midden in de stad is een kleine, romantische 
kerststad, die al bestaat sinds 1584. 

      

     Wintersport 

Kempten  
Het stedelijke centrum van de lieftallige regio Allgäu, is een van de oudste steden van Duitsland. Maar al die 

geschiedenis is niet het enige: Kempten is een opgewekte, bruisende stad, die gasten met open armen 
ontvangt en waar men trots is op zijn belangrijke kunstwerken en het rijke culturele erfgoed. Een stad om 
verliefd op te worden en om steeds weer naar terug te komen.  

Tegenwoordig is Kempten het toonbeeld van harmonie en Beierse gezelligheid, maar de stad was 
honderden jaren lang een rivaliserende dubbele stad: aan de ene kant een katholieke, door een vorst-abt 
geregeerde stichtstad, aan de andere kant een vrije protestantse rijksstad. 
Net zo mooi als Kempten is het landschap eromheen: het glooiende alpenlandschap van de Allgäu. 
Utrecht - Kempten = 754 km.  

Wintersport  
Op 40 km. rijden ten zuiden van Kempten zit je midden in de Allgäuer Alpen met 130 km. piste in, wat 
karakter betreft, volledig verschillende gebieden. 
De skigebieden overlappen 2 landen, het skigebied Oberstdorf (Duitsland) en Kleinwalsertal (Oostenrijk). 
De hoogste berg de Nebelhorn 2.224 m. is de hoogste in de Allgäu, tot eind april sneeuwzeker. 
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Kolsass  
Een pittoresk en rustig dorpje tussen Jenbach en Innsbruck, vlakbij de plaatsjes Weer en Wattens 
(Swarovski Kristallwelten) en is een prima uitgangspunt voor veel sneeuw- en skiplezier.  
De A12 ligt op 3 km. van het hotel, Fügen op 28 km., Zell am Ziller op 42 km. 
Utrecht - Kolsass = 916 km.  

Wintersport  
Het skigebied in het Zillertal is een sneeuwzeker gebied. Het Zillertal is ca. 25 minuten rijden vanaf het hotel. 
De ski safari in Oostenrijk wordt gehouden in het Zillertal waar u iedere dag, indien u het wenst, in een ander 

gebied kunt skiën zoals; Fügen, Hochfügen, Kaltenbach, Hochzillertal, Mayrhofen en Zell am Ziller waar de 
Zillertal Arena het gebied verbindt met Gerlos en Königsleiten. De gebieden Hochfügen en Kaltenbach 
Hochzillertal zijn tevens met elkaar verbonden zodoende een geweldig gebied voor skiërs die kilometers 

willen maken.  

́s Avonds is er de mogelijkheid om een Fakkelwandeling te maken met als afsluiting een glas Glühwein of te 
rodelen of een Tiroleravond in het hotel.  
Skiverhuur direkt bij het hotel mogelijk  

Maurach am Aachensee  
Ligt in de “Ferienregion Achensee” op 950 meter hoogte, aan de rand van het meer en is een verzameling 
van Gasthöfe en boerderijen met een paar winkeltjes, cafe’s en restaurants. 
Het vlakke meer met de hoge bergen eromheen biedt een mooi contrast. Het heeft een klein skigebied met 
enkele lange afdalingen.  
Utrecht - Maurach = 926 km. (vanaf de snelweg 9 km.)  

Wintersport  
Vooral de beginnende wintersporter kan hier goed terecht met 200 km. aan langlaufpistes, een uitgebreid 
wandelnetwerk, 5 rodelbanen, 58 km. skipistes in het Rofan- en Karwendelgebergte. Het is er rustig, goed 

eten op de pistes, kind vriendelijk en prettig geprijsd.  

Bad Reichenhall  
Het stadje telt ongeveer 17000 inwoners en is 15 kilometer noordwestelijk gelegen van Berchtesgaden, 80 

km. voorbij Rosenheim. 
Er staan veel mooie 19e eeuwse gebouwen en fraaie statige villa's uit de tijd dat de stad zich ontwikkelde tot 
voornaam kuuroord. Mensen met allerlei kwalen wisten hun weg te vinden naar de vele baden met hun 

heilzame bronnenwater. Ook vandaag de dag kan men noch steeds terecht in de kuurcentra die er te vinden 
zijn.  
Utrecht - Bad Reichenhall = 930 km.  
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Wintersport  
In het Berchtesgadener Land ligt in de maanden januari en februari een dik sneeuwdek. Het 
wintersportseizoen loopt van half december tot half april. 
De bekendste skigebieden in de omgeving zijn: 
Skiarena Obersalzberg (900 - 1050 m)  Hochschwarzeck, Ramsau (1030 - 1385 m)  Skigebied 
Götschen (880-1307 m)  Skigebied Rossfeld Oberau (835 - 1550 m)  Skigebied Jenner Königssee 
(630-1800 m) 

    Kerst in het Sauerland  

5 Dagen Sauerland/Meschede - Welcome Hotel Meschede  

inbegrepen: 
- 4 nachten inkl. ontbijtbuffet 
- welkomstdrankje 
- citytax 
- 3 x 3-gangen diner 
- 1 x 4-gangen kerstdiner 
- begeleide wandeling met een Glühwein stop  
- kerstavond koffie met wafels 
- gebruik van de fitness  

programma suggesties: 
- Atta-Höhle (2e kerstdag open) 
- Warsteiner Brauerei 
- Winterberg “Winterdorf” geopend 2e kerstdag  
- Soest kerstmarkt t/m 23 december  

Welcome Hotel Meschede/Hennesee  
In het centrum van het natuurparadijs Sauerland, direct aan de Hennesee gelegen, biedt het superieure 4- 

sterrenhuis met zijn nostalgische elementen uit de jaren 50 eersteklas comfort. 
Veel van de ruim 100 kamers bieden een sprookjesachtig uitzicht op de Hennesee, de kamers beschikken 
over o.a. een minibar, safe, bad, toilet, föhn, telefoon, tv en gratis WiFi.  
Onze restaurants "Seeblick" en "Windrose" bieden u een ruime keuze aan culinaire verrukkingen en kunt u 
genieten van de goede regionale en internationale keuken.  
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Zeer geliefd is het WELCOME-the-day- ontbijtbuffet. ’s Avonds kunt u zich ontspannen in de haardkamer, de 

bar. Het hotel heerst een gezellige kerstsfeer met meerdere kerstbomen en veel kerstdecoratie.  
Er zijn kegelbanen en er is een fitness ruimte. 
Op beide kerstdagen biedt het hotel een kerst brunchbuffet aan á € 21,50 p.p.  
http://www.welcome-hotels.com/nl/welcomehotel-meschede/info/  

    Kerst in Maastricht  

inbegrepen: 
- 4 nachten inkl. ontbijtbuffet 
- 2 x 3-gangen diner 
- 2 x een speciaal kerstdiner in buffetvorm  
- 1 x een lunch 
- citytax  

programma suggesties: 
- kerstmarkt in Maastricht tot 2 januari 
- kerstshoppen in Maastricht, zondag 24 december zijn de winkels open tot 17.00 uur 
- historische stadswandeling 
- workshop vlaai bakken 
- wijngaard Apostelhoeve, open op 24 december 
- Bonnefante museum, 23, 24 en 26 december geopend 
- kerststad, Christmas Fairytales Parade, Kerstmarkt Gemeentegrot en Kerst in MergelRijk in Valkenburg  
- Kerst Expres  

NH Maastricht 4*  
Het hotel is een geweldig uitgangspunt voor gasten die komen winkelen of de stad verkennen. Het hotel 
staat direct naast een groot conferentiecentrum en u kunt gemakkelijk naar het centrum lopen of eventueel 
de bus pakken. Het is 15 minuten lopen naar het centrum voor winkels, musea en restaurants, er is een 

bushalte voor het hotel.  
Het hotel heeft 275 kamers. Sommige zijn ingericht in een klassieke stijl in warme tinten, andere hebben een 
modernere, frissere uitstraling. Er zijn kamers in verschillende categorieën, van standaard kamers tot suites 

en appartementen. 
Ons hotel heeft in zijn bestaansgeschiedenis heel wat beroemde gasten verwelkomd zoals Audrey Hepburn, 
Helmut Kohl en U2. Het is ons een genoegen om goed te zorgen voor al onze gasten, of iemand nu dineert 
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in een van onze twee restaurants of gebruikmaakt van de spa met Turks bad en whirlpool en de 

fitnessruimte. De gezellige bar is tot laat geopend.  
https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-maastricht  

Maastricht  
Prachtige ligging aan weerszijden van de Maas met een lange geschiedenis die teruggaat tot in de Keltische 
tijd, voor het begin van de huidige jaartelling. Deze geschiedenis weerspiegelt zich in het historische 

stadscentrum met verschillende Romaanse en andere stijlkerken en de vele pleinen. Tegenwoordig heeft 
Maastricht vooral het imago van een bourgondische stad, waar het goed winkelen en recreëren is.  
De city belevenissen brengen u naar het Vrijthof, misschien wel het beroemdste plein van Nederland, aan de 

voet van de Sint Servaas basiliek en de statige Sint-Janskerk. Rondom dit plein vindt u vele 
bezienswaardigheden.  
 
Kerstmarkt  
Maastricht is magisch in de decembermaand. In 2016 verbleef de kerstman op het Vrijthof, vlakbij de 
magische schaatsbaan. De lichtroute leidde je langs de meest verrassende plekjes in Maastricht en tijdens 

het Magische Cultuurfestival ontdekte je dans-, theater- en muziekgezelschappen uit de hele regio. 
Er zal een compleet overdekte schaatsbaan zijn, een reuzenrad, en heel veel traditionele activiteiten. 
 
Kerstshoppen op de kerstmarkt  
Uiteraard kun je ook kerstshoppen op de gezellige kerstmarkt van Maastricht. Op het Vrijthof is de grootste 
kerstmarkt van de stad. Maar op de vele andere (kleinere) pleinen van de stad, is het in deze periode ook 

erg gezellig met kraampjes, hapjes en drankjes. 
 
Historische stadswandeling  
De beste kennismaking met Maastricht is een wandeling in het historische centrum onder leiding van een 
deskundige gids. De oude stadswallen, het gerestaureerde Stokstraatkwartier, het Jekerkwartier, de diverse 
parken en het overbekende Vrijthof met eigen ogen zien. 

Workshop vlaai bakken inclusief koffie & vlaai  
In een hele unieke entourage (een 17-eeuwse watermolen) worden workshops georganiseerd. 
Onder begeleiding van de bakker leer je de fijne kneepjes van het bakkersvak. Je hebt de keuze uit twee tot 

drie verschillende vullingen en een deksel of gezellig ruitjespatroon. Zodra het harde werken achter de rug is 
en de vlaai wordt afgebakken, kun je genieten van een kopje koffie en een heerlijke vlaaipunt. 

Wijngaard Apostelhoeve  
De Apostelhoeve wordt bewoond door de Limburgse familie Hulst. In 1970 begon Hugo Hulst een eigen 
wijngaard. Je kunt er een heerlijke proeverij boeken. Probeer de verschillende soorten exclusieve wijnen en 
geniet ondertussen van het verse roggebrood met ham dat je geserveerd krijgt. 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Bonnefante Museum  
Eén of meerdere professionele gidsen en/of medewerkers begeleiden u met veel enthousiasme door het 
museum. Het museum herbergt een mix van oude, moderne en hedendaagse kunst met daarnaast een 
afwisselend tentoonstellingsaanbod.  

Kerststad Valkenburg  
Naast de alom bekende kerstmarkten kunnen bezoekers ook van Kerst in MergelRijk genieten.  

Christmas Fairytales Parade in Valkenburg aan de Geul  
Laat je betoveren door de volledig vernieuwde Christmas Parade! De parade met het thema ‘Christmas 
Fairytales’ bestaat uit sprookjesachtig verlichte praalwagens en dansers in prachtige kostuums die twee keer 
per week door het centrum van Valkenburg trekt. 

Kerstmarkt Gemeentegrot Valkenburg aan de Geul  
De 32ste kerstmarkt in de Gemeentegrot - gelegen onderaan de bekende Cauberg - is de grootste, oudste 
en meest bezochte ondergrondse kerstmarkt van Europa.  

Kerstmarkt Fluweelengrot Valkenburg aan de Geul  
Voor de 20ste keer wordt de Fluweelengrot in Valkenburg aan de Geul omgetoverd tot de unieke, sfeervolle, 
internationaal bekende ‘Kerstmarkt Fluweelengrot’. 

Kerst in MergelRijk Valkenburg aan de Geul  
In een intieme Kerstsfeer zien bezoekers schitterende mergelsculpturen die de vele verhalen uitbeelden over 
mergel en grotten. Dit jaar uitgebreid met een prachtige miniatuurwereld van Lemax. Hoogtepunt van dit 

evenement 

Kerst Expres  
Ervaar de vertrouwde nostalgische kerstsfeer uit grootmoeders tijd tijdens de stoomtreinreis met de speciale 

‘Kerst Expres’. Zacht zet de puffende stoomlocomotief de ‘Kerst Expres’ in beweging. De stoomverwarming 
verwarmt het rijtuig comfortabel, terwijl slierten stoom het raam aan de buitenzijde versieren. Geniet van het 
prachtige winterlandschap van Zuid-Limburg!  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Kerst in Herborn  

4 dagen Herborn - H+S Hotel Gutshof  
inbegrepen: 
- 3 nachten inkl. ontbijtbuffet 
- 2 x 3-gangen dinerbuffet 
- 1 x 4-gangen kerst galadinerbuffet 
- rondleiding Brouwerij incl. proeverij 
- 1 x gezellig samenzijn met koffie en gebak - rondwandeling met gids door Herborn  

Programma suggesties: 
- bezoek kerstmarkt in Herborn, 2e kerstdag open  
- halve dagtocht Limburg an der Lahn en Weilburg  
- halve dagtocht Wetzlar en Marburg 
- bezoek Dillenburg  

Hotel Gutshof  
Een familiair geleid 4-sterren hotel in landhuis-stijl dat ligt aan de rand van het stadje Herborn 
De 72 kamers beschikken o.a. over een bad/douche, toilet, föhn, telefoon, tv, en WiFi. 
Restaurant “Braustube” is gevestigd in de voormalige koestal en omgebouwd tot een gezellig restaurant met 

huis-brouwerij. Het gebouw staat los van het hotel. De huis-brouwerij produceert een heerlijke bio-bier. 
Voor de ontspanning van de gasten beschikt het hotel over een wellness me sauna, stoombad, whirlpool, 
rustzone en kleine fitness. 
www.gutshof-herborn.de  

Herborn  
Vlakbij de prachtige stadjes Dillenburg, Wetzlar en Marburg, alle vier prachtige historische stadjes. Het 

gebied tussen Dillenburg en de Lahn is de bakermat van ons Oranjehuis. 
In Herborn, waar u verblijft, zijn de vakwerkhuizen in het oude centrum prachtig verlicht door duizenden 
lampjes en geurt het tijdens de kerstmarkt naar Glühwein en amandelen.  

Stadswandeling  
Onder leiding van een locale gids wandelt u door het fraai verlichte stadje en hoort u de verhalen over niet 
alleen de historische gebouwen, maar ook de anekdotes van haar inwoners. 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Limburg an der Lahn  
Het schilderachtige stadje aan de rivier de Lahn met zijn vele vakwerkhuizen is een bezoek zeker waard. 
Een bezoek aan de Dom mag niet ontbreken. 

Weilburg an der Lahn  
Onderweg naar Limburg an der Lahn komt u door Weilburg met haar imposante kasteel boven op de 
heuvels welk in de 16e eeuw in opdracht van Graf Philipp III. von Nassau-Weilburg werd gebouwd.  

Dillenburg  
Hier werd in 1533 Willem van Oranje geboren, ter herinnering is de Willemstoren gebouwd met daarin een 
museum. Liefhebbers van vakwerkarchitectuur komen hier aan hun trekken. 

Wetzlar  
Een historische stad prachtig gelegen aan de rivier de Lahn, rijk aan vakwerk- en barokke gebouwen.  

Marburg  
De stad ligt aan de Lahn gebouwd in lagen tegen de “Schlossberg” waardoor er veel kleine nauwe gezellige 
straatjes zijn ontstaan. In deze straatjes veel bezienswaardige gebouwen uit de 16e en 17e eeuw. 
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   Kerst in Hamburg-Bergedorf  

inbegrepen: 
- 3 nachten inkl. ontbijtbuffet 
- 1 x een winters buffet 
- 1x diner 
- 1 x een heerlijk “Gänsebratenessen” - 1 x een kerstverassing 
- 1 x koffie met kerststol  
- 1 x bezoek Miniatur Wunderland 
- 1 x stadsrondrit met gids  

programma suggesties 
- kerstmarkt Bergedorf tot 30 december - wandeling door de binnenstad 
- Reeperbahn wandeling 
- Speicherstadt en Hafencity wandeling - havenrondvaart 
- lichttourophetAlstermeer 
- Speicherstadtmuseum 
- Miniwunderland  

H4 Hotel Hamburg Bergedorf (voorheen Ramada Hotel)  

Bergedorf ligt aan de zuid-oost kant van Hamburg, ca. 20 km. van het centrum. 
Met de S-Bahn, maar ook met de bus een goede verbinding met het centrum, zelfs met een rondvaartboot is 

vanuit de stadshaven Bergedorf centrum Hamburg te bereiken.  
Het H4-Hotel is een goed 4-sterren hotel in het centrum van Bergedorf. 
De kamers zijn modern en comfortabele ingericht met o.a. bad of douche, toilet, föhn, safe, telefoon en tv. 
In het restaurant serveert men regionale en internationale gerechten met uitzicht op de tuin. 
Het ontbijtbuffet is uitgebreid. Er is hotelbar met comfortabele zitjes, WiFi is gratis. 
Tevens is er een sauna, stoombad, fitness en whirlpool gratis voor hotelgasten. 
https://www.h-hotels.com/de/ramada/hotels/ramada-hotel-hamburg-bergedorf  

Bergedorf  
Een stadsdeel van Hamburg met 41.000 inwoners. Bergedorf heeft een historische stadskern met een 

kasteel, winkels en gezellige café’s. Door de stad loopt een rivier, het hotel ligt bijna aan het water, en er is 
een stadshaven. Het riviertje loopt tot in het centrum van Hamburg.  
De kerstmarkt van Bergedorf is prachtig met veel lichtjes, veel kerstbomen en sfeervolle gevelhuisjes met  
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Hamburg  
De Poort tot de Wereld, de mooie, de hoog in het noorden gelegen stad: de groene stad aan het water geldt 
niet voor niets als een van de mooiste steden van Duitsland. Iedereen die hier geweest is, is enthousiast 

over zijn flair en maritieme charme. Of het nou de Elbe, Alster, Hafencity, Speicherstadt, vismarkt of de 
prachtige “Elbphilharmonie” is – hier is elke dag iets nieuws te ontdekken, te beleven en te bewonderen.  

Met 1,8 miljoen inwoners de op één na grootste stad van Duitsland, biedt Hamburg een uniek aanbod aan 

zijn gasten: de beste kunst en cultuur, wereldsuccessen van musicals, pretentieus en onderhoudend theater, 
een grote verscheidenheid aan hotels, uitstekende restaurants en Hamburg is een shop-walhalla, merken 
als Chanel, Burburry en Gucci hebben allemaal een winkel in de prestigieuze straat ‘Neuer Wall’. Daarnaast 

veel historische bezienswaardigheden die de 1200-jarige geschiedenis van de stad heeft nagelaten en sfeer 
geeft.  
Hamburg is jong, modern sympathiek en staat open voor de wereld – en is tegelijkertijd een stad vol 

tegenstellingen. Maar wat Hamburg werkelijk vormt, is een bepaald levensgevoel – maar daarvan moet u 
zichzelf overtuigen. Wij heten u van harte welkom in onze prachtige stad en wensen u opwindende en 
ontspannende dagen!  

Wandeling door de binnenstad  
Gezellig wandelen door het centrum van Hamburg? De sfeer van Duitslands grootste hanzestad proeven? 
Ontdek het centrum van Hamburg te voet. 
Vanaf het Raadhuis gaat het op ontdekkingstocht naar de Alster en dan dwars door de binnenstad tot aan de 
Speicherstad en HafenCity. 

Reeperbahn wandeling  
* Let op: deze tour is helaas niet geschikt voor deelnemers onder de 18!  
De Reeperbahn is één van de belangrijkste uitgaansstraten van Hamburg en ligt midden in de rosse buurt 
van de wijk St. Pauli. Je vindt er stripclubs, sekswinkels, straat- en raamprostitutie maar ook verschillende 

theaters, musea, restaurants, discotheken, clubs en tal van kroegen.  
’s Avonds komt dit gebied tot leven, vanaf 20:00 uur nemen de straatprostituees hun plaatsje in en gaat het 
nachtleven beginnen. 

Speicherstadt en Hafencity wandeling  
In Hamburg staat het grootste historische aaneengesloten pakhuizencomplex ter wereld. Deze enorme 
gebouwen werden eind 19e eeuw gebouwd in rode baksteen. Vroeger dienden ze als opslagplaats voor 

koloniale goederen, zoals o.a. koffie, thee en tabak, vandaag vooral voor oosterse tapijten.  
In menig pakhuis bevinden zich nu moderne bureaus, restaurants en musea. In een van de pakhuizen heeft 
Joop van de Ende zijn musical-academie waar jonge musical sterretjes opgeleid worden. 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Havenrondvaart  
Havenrondvaart met gecharterde Barkasse of met een publieke rondvaartboot. Vanaf de rivier de Elbe heeft 
men een prachtig uitzicht op de stad en de haven. De boot vaart door verschillende havenbekkens en met 
een beetje geluk zijn er een aantal grote oceaanreuzen te bewonderen. Tijdens de vaart wordt er uitvoerig 

uitleg geven over het wel en wee van de Hamburger haven.  

Lichttour op het Alster-meer  
Het mooie Alster-meer dat grens aan het centrum van de stad is een prachtige locatie voor een sfeervolle 

kerstvaart. De boot in kerstsfeer vaart rustig over het meer en langs de oevers waarbij u als gast een 
fantastisch uitzicht heeft op verlicht Hamburg. 

Speicherstadtmuseum  
In het Speicherstadtmuseum wordt de geschiedenis van deze ‘pakhuisstad’ belicht. Er zijn verscheidene 
gebruiksvoorwerpen van de verschillende Hamburgse handelshuizen tentoongesteld. Verder wordt uitgelegd 

hoe de handel in zijn werk ging 

Mini Wunderland  
De grootste modelspoorbaan ter wereld, gevestigd in een historisch pakhuis in de haven. Je vindt hier op 

schaal nagemaakte landschappen van onder meer Hamburg, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië en 
Amerika. 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    Kerst in Gouda  

4 Dagen Gouda - Best Western Plus City Hotel Gouda  

inbegrepen: 
- 3 nachten inkl. ontbijtbuffet - 2 x 3-gangen diner 
- 1 x 4-gangen kerstdiner 
- citytax  

programma suggesties: 
- Winterwandeling met het Goudse Gidsen Gilde  
- Sint-Janskerk & Goudse Glazen 
- museum Gouda 
- De Goudse Waag | Kaas- & Ambachtenmuseum - Ijsbaan met koek & Zopie  
- Koopzondag 
- Omgeving van Gouda (Delft, Leiden, Den Haag/Scheveningen)  

Best Western Plus City Hotel Gouda  
In het historische centrum van Gouda, gelegen aan één van de mooiste grachten van de stad - de Hoge 
Gouwe - vindt u het 4-sterren Best Western Plus City Hotel Gouda. Dit nieuwe hotel met 101 kamers grenst 
aan de oude gas- en lichtfabriek. Het bijzondere interieur van het hotel herinnert aan de rijke geschiedenis 

van Gouda. Door het gehele hotel hangen foto’s met typisch Goudse afbeeldingen van vroeger en nu.  
In ons restaurant Gregorius Cool kunt u genieten van ons uitgebreide ontbijtbuffet, een luxe lunch of heerlijk 
diner naar keuze. De grote open keuken biedt u de gelegenheid om onze koks aan het werk te zien. U weet 

dus direct wat u kunt verwachten. Het restaurant biedt plaats aan 120 personen en kan door de flexibele 
inrichting worden aangepast aan kleine en grote groepen. Door de enorme lichtkoepel die de connectie 
tussen de oude gas- en lichtfabriek en het moderne hotel vormt, valt er veel daglicht in ons sfeervol 

ingerichte restaurant.  

U kunt ook terecht in onze gezellige hotelbar voor een hapje en een drankje. Onze barkeeper deelt graag de 
kennis over de diverse bieren en wijnen die wij voor u klaar hebben staan. Natuurlijk is het ook mogelijk om 

te kiezen uit ons brede assortiment frisdranken of binnen- en buitenlands gedestilleerde dranken.  
Zit u liever niet aan de bar? Wij hebben ook een grote leestafel en voldoende comfortabele zitjes om de dag 
nogmaals in alle rust door te nemen.  
www.bestwestern.nl/cityhotelgouda  
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Gouda  
Welkom in de historische stad Gouda, een bijzondere stad met ruim 70.000 inwoners, centraal gelegen 

tussen grote steden als Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Leiden. 
De oude stad straalt vitaliteit uit in combinatie met een eeuwenoude geschiedenis. Gouda is wereldberoemd 

om haar kaas, siroopwafels, pijpen en aardewerk. De compacte historische binnenstad met de vele 
bezienswaardigheden, authentieke winkeltjes, kleine middeleeuwse straatjes, de grachten en de vele hofjes 
is een bezoek meer dan waard. Alle bezienswaardigheden liggen op loopafstand van elkaar. 
Gouda biedt veel mogelijkheden om uw groepen een aantrekkelijk arrangement aan te bieden.  

Sint-Janskerk & Goudse Glazen  
De eerste vermelding van de Sint-Janskerk is uit 1280, maar de huidige vorm is na de grote brand van 1552 

ontstaan. De kerk is vernoemd naar Johannes de Doper, de schutspatroon van Gouda. Met haar lengte van 
maar liefst 123 meter is het de langste kerk van Nederland. Tevens is de kerk wereldberoemd om haar 
Goudse Glazen. De Goudse Glazen van de Sint-Janskerk zijn wereldberoemd en normaal gesproken het 

beste overdag vanuit de kerk te bewonderen. Drie weken in het jaar kan dit echter ook in het donker van 
buitenaf! De Goudse Glazen worden dan ’s avonds van binnenuit aangelicht, wat een sprookjesachtig effect 
geeft 
 
Museum Gouda  
Het museum is in 1874 opgericht als het Stedelijk Museum van Gouda. Museum Gouda toont 16e-eeuwse 

altaarstukken, 19e-eeuwse schilderijen uit de Arntzeniuscollectie en een belangrijke collectie Gouds  
plateel. 

De Goudse Waag | Kaas- & Ambachtenmuseum  
In dit authentieke pand, in 1668 ontworpen door architect Pieter Post, bevindt zich tevens de VVV. De 
benedenverdieping van de Goudse Waag werd vroeger gebruikt om o.a. kazen te wegen. Tegenwoordig is 
de Goudse Waag ingericht als Kaas- en Ambachtenmuseum. Hier wordt verteld over de geschiedenis van 

max. 25 personen, duur ca. 30 minuten (25 dec. gesloten)  

 
Ijsbaan met koek & Zopie  
Beleef de winter op het mooiste marktplein van Nederland! Dit jaar wordt schaatsen in Gouda nog leuker 
met de Goudse IJsbaan rondom het oude Stadhuis. Hiermee wordt één van de mooiste Nederlandse 
tradities gekoppeld aan het mooie van Gouda.  

Winterwandeling met het Goudse Gidsen Gilde  
Winters Gouda is op haar mooist als de duisternis valt en er en serene sfeer heerst. Dit is het moment om 

mee te gaan met een wandeling van het Goudse Gidsen Gilde. Laat u meevoeren langs verlichte 
monumenten en geniet van de mooi versierde hofjes, straatjes en steegjes. 
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Gouda Kaas  
Wie Kaas zegt, zegt Gouda! GOUDA KAAS is een van de bekendste en meest gegeten kaassoorten ter 
wereld.  

Goudse Pijp  
De Goudse pijp is een stenen tabakspijp die in de 18e eeuw door veel mannen gerookt werd.  
In 1606 kwamen Engelse huurlingen naar Nederland ter versterking van Gouda. 

Stroopwafels  
Wie kent de stroopwafel niet? Iedereen heeft wel eens zijn tanden gezet in deze koek, waarvan de originele 
benaming eigenlijk siroopwafel is. 

Gouda Kaarsen  
In 1853 richtten drie Goudse heren de ‘Stearine Kaarsenfabriek’ op. Dit bleek al snel een succes en op 24 
februari 1858 werd de N.V. opgericht. 
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