Openingstijden : 23-11 tot en met 23-12-2017
woensdag en donderdag : 	
vrijdag : 
zaterdag : 	
zondag : 	
(zondag 26-11-2017 gesloten)

van 14 u tot 20 u
van 14 u tot 21 u
van 14 u tot 22 u
van 12 u tot 20 u

De mooiste kerstmarkt
in Noordrijn-Westfalen

Uitgeroepen in 2011 tot de mooiste kerstmarkt in NRW bij WDR televisie
“Daheim und unterwegs”

Toegangsprijzen :
woensdag tot en met vrijdag : 	
(woensdag 50% korting op toegangsprijs)

7,00 €

zaterdag en zondag : 	
Kinderen (van 6-16 j) 	
Mindervalide met kaart * 	

8,50 €
2,00 €
2,00 €

* Vrije toegang voor begeleidingspersonen enkel indien de mindervalide in het bezit
is van een speciale kaart “nood aan begeleiding”.

Gezelligheid en ambiance

Beleef sprookjesachtige en onvergetelijke uren tijdens de
“Romantische Kerstsfeer op Kasteel Merode“. De liefdevol
ingerichte en met een oude houtkachel verwarmde berghut
verwent bezoekers met “Rheinische klassiekers“ en “Beierse
specialiteiten.“ Voorts bieden wij ook de mogelijkheid om
op de markt privé-kerstfeesten te houden. Ten eerste staan
daarvoor de keldergewelven van het kasteel, de “Kerkerstüberl”, ter beschikking, waar men tafels kan reserveren tot
30 personen. Maar ook de gemoedelijke “berghut“ kan op
aanvraag geboekt worden voor gesloten groepen tot 40 personen. Naar believen kunnen de gasten in de ‘Kerkerstüberl’
of in de ‘berghut‘ uit een uitgebreid catering-aanbod kiezen. Of het nu familiale kerstfeesten zijn, personeelsfeesten
of een kleine gezellige vriendenkring: op de “Romantische
Kerstsfeer“ zijn er onvergetelijke ogenblikken.

Abonnement 	
Groepstarief 1 gratis toegang per 10 (9+1)
Happy hour vanaf 19 u
woensdag tot en met vrijdag en zondag:	
zaterdag:	

De opbrengsten van het kerstmarkt dragen bij aan het behoud van het kasteel.

25,00 €

3,00 €
4,00 €

Bezoek van Sinterklaas
woe. 6.12., zat. 9.12. en zo. 10.12.2017
De Lange Nacht der Lichten met vuurwerk
zat. 9.12., 18 u, zat. 16.12., 18 u, en zat. 23.12.2017, 18u
Sint-Lucia Feest
zat. 16.12. en zo. 17.12.2017
Gildedag met Driekoningen-schieten
zaterdag, 25.11.2017
Geüniformeerd schutters krijgen gratis entree

A4

Uitrit 5d
L12n

(Aken)

Informatie :

www.weihnachtsmarkt-merode.de

Organisatie :

ARGE Weihnachtsmarkt Merode
Kreuzherrenstr. 1 • D - 52379 Langerwehe
Alle informatie zonder garantie. De organisator behoudt zich het recht te wijzigen programma,
levering en prijzen.

Romantische
Kerstsfeer
met traditionele ambachten op
kasteel MERODE (tussen Aken en Keulen)

Van 23 november
tot en met 23 december 2017
Open van woensdag tot en met zondag

N
Zoveel vensters als dagen, zoveel deuren als weken,
zoveel torens als maanden in het jaar.

et vóór Advent opent Prins CharlesLouis de Merode de poorten van zijn
kasteel voor de “Romantische kerstsfeer met traditionele ambachten”, die in 2011 tot “de
mooiste kerstmarkt van Noordrijn-Westfalen” gekozen
werd. Dit kasteel van middeleeuwse oorsprong (12de
eeuw), is één van de meest prestigieuze kastelen van
het Rijnland.
Op het schilderachtige landgoed met het grotendeels ongerepte park wacht de bezoeker een idyllisch dorp van liefdevol versierde houten huisjes in
kerststemming. Op de binnenplaats van het kasteel
rijst een indrukwekkende kerstboom op. Duizenden
kaarsen, fakkels, en lantaarns doen de omgeving
van het kasteel in een sfeervol licht baden.

In alle huisjes heerst een gezellige
drukte.
Traditionele ambachtslieden - van draaier
en smid tot kaarsenmaker, kerststallenbouwer, glasblazer, mandenvlechter en pottenbakker tot lepelsnijder
- vervaardigen hier hun goederen
en unieke producten en bieden
deze ter plaatse aan. Overal langs

de wandelpaden zorgen open vuurkorven voor warmte en gezelligheid. Boven hun gloed worden
talloze specialiteiten uit de regio
bereid: zo wordt onder andere elke
avond een ketel “Feuerzangenbowle” gebrouwen (warme gearomatiseerde wijn) volgens een geheim
recept. Rondom is de winterlucht
gevuld met heerlijke geuren van
“Glühwein“, lokale delicatessen en
zoete lekkernijen. Een plaats om je
terug te trekken en te bezinnen is het slotcafé waar je je kunt opwarmen in de historische ruimtes met een kopje koffie of cacaopunch
volgens huisrecept, met kerstbrood.

De Lange Nacht der Lichten (09-12, 16-12 en 23-12)
Ook dit jaar, op zaterdag 9 december, zaterdag 17 december en
zaterdag 23 december vindt bij het vallen van de avond een aangrijpend licht- en muziekspektakel met vuurwerk plaats.

Sint-Lucia Feest (16-12 en 17-12)
Op zaterdag 16 december en zondag 17 december trekt
volgens de oude traditie Sint-Lucia in een wit gewaad en
gekroond met een lichtkroon over de markt. Iedereen is
voor de optocht uitgenodigd.

De Kerstengel komt!
Regelmatig verschijnt de Kerstengel op de Kerstmarkt, kondigt de
geboorte van Christus aan en wenst vanaf de hoge kasteelmuren
de gasten met lieflijke gedichten warme kerstgroeten toe. Een
nostalgische kindercarrousel, wondermooie poppenkastvoorstellingen of keramiek- en glasblazerij-schooltjes zorgen ook voor de
jongste bezoekers voor gevarieerd vermaak!

Elk Adventweekend een speciaal
programma-hoogtepunt!
Naast de traditionele kerkelijke zegening van de markt en van
de kerststal op de openingsavond, en naast het bezoek van Sinterklaas in het tweede Adventweekend en de optocht van SintLucia in het derde Adventweekend, behoort de “Lange Nacht der
Lichten“ in het derde en vierde Adventweekend tot de bijzondere
programmahoogtepunten. Het vierde Adventweekend brengt de
bezoekers stijlvol in de stemming voor de Kerstavond!

Verdere informatie over het programma kunt u vinden
op de homepage: www.schlossmerode.de

