
Busreis naar Kerstmarkten Valkenburg ° 

Zaterdag 10 december 2022 om 11 uur Boudewijnplein. 

Eindelijk nog eens zo ver. Met de KWB zorgeloos (geen parkingstress, alcohol zonder stuur, …) naar een 

kerstmarkt. Onderweg in de bus organiseren we eerst nog een leuke tombola om wat in de sfeer te 

komen en ene keer daar doen jullie gewoon je goesting: afspreken met vrienden, alleen of met je gezin; 

niks moet, alles kan. Je kan ter plekke kiezen uit een ruim aanbod: 

Er zijn 2 kerstmarkten ondergronds in de Fluweelgrot (€8,5) en 

Gemeentegrot (€8,5). Je geniet er gezellig en ontspannen van de 

vele lichtjes, de muziek en al het lekkers. In Mergelrijk (€17,5) 

bewonder je indrukwekkende mergelen zandsculpturen, 

Europa’s grootste tentoonstelling van het kerstverhaal en vele 

winterse Kerstdorpjes in miniatuur. En een ontroerende kerstfilm 

van de bekende Zandtovenaar! Bij de 3D grotschilderingen maak 

je de leukste kerstfoto’s en je maakt er je eigen kerstsouvenirvan mergel. 

Winterwonderland (€7,75): De mooiste kerststal van Europa vind je in de Wilhelminagrot. Je bereikt per 
kabelbaan daar ook de grootste verlichte kerstboom van Limburg. Hier vind je een kleine culinaire 
kerstmarkt. Op deze zaterdag kun je er bij goed weer ook rodelen en minigolven. 

Bovengronds in het centrum kan je natuurlijk fijn 
winkelen en op het marktplein is een mooi 
kerstdorp(gratis) gebouwd van houten chalets. 

Wat nog? Hap &amp; Stap (van ons afgekeken ��): 
kies een mooie route en geniet bij 4 horecazaken van 
een heerlijke amuse (€11,95). Er is ook nog 
hetSprookjesbos, kribkeswandeling … 

Nog niet overtuigd? 

Christmas Shadow Lights Route (gratis): lichtboxen in diverse etalages. 

Vanaf 19u30 tot 21u30 trekt er een Kerstparade door de stad (gratis). 

Daarna (21u50) vertrekken we terug naar huis. 

Inschrijven vanaf nu bij Stefan Aerts 0474-354321 of Danny Reynders 0478 303412. Bus vol is de limiet. 

Dan betalen op rekeningnummer van KWB Heusden BE04 3350 1638 1831. 10 euro per persoon (niet- 

kwblid 12). 

Meer informatie vind je ook op www.kerststadvalkenburg.nl 


