
Rondom de kerstmarkt 
Kerken I Musea I Theater
Tijdens de kerstperiode is ook de evenementenkalender van de
kerken en culturele instellingen rijk gevuld. In de nabijgelegen 

kerken de Dom, de St. Marien, de St. Katharinen en 
de St. Johann kunt u genieten van godsdiensten,

orgelconcerten en kerststallen. 
Het theater in de stad presenteert dans, toneel,
opera en poppen‐

theater. 
Of bezoek eens een van

de musea met interessante
exposities. Het door de beroemde archi‐
tect Daniel Libeskind ontworpen Felix
Nussbaum Haus, de Kunsthalle, het
Erich‐Maria‐Remarque‐Vredescentrum en
het Diözesanmuseum zijn uitstekend te voet
bereikbaar. 
Meer musea vindt u op
www.osnabrueck.de/museen

Op pad met de nachtwachter  
Vrij + za 21.00 uur (duur: 2,5 u) | € 7,00 volwassenen, € 3,00 kin‐
deren | trefpunt: trappen bij het raadhuis op het marktplein. 

Lichte Momenten 2015
28‐11 2015 t/m 10‐01 2016 I Dagelijks 17.00‐22.00 uur in het He‐
gertor‐Viertel en bij de Kunsthalle. Tijdens de kerstperiode zorgt dit
mediaproject voor bijzondere visuele accenten: ernstige, grappige,
esthetische videoprojecties van Sarah Mock en Ulu Braun op de fa‐
çades en etalages dopen de historische coulisse in een nieuw, bij‐
zonder licht.
www.lichtemomente‐osnabrueck.de 

Altstadt-Bhf

Kerstmarkt
Markt+Dom

Winter-
sprookje

Johanniskirche

Kerstdorp
Neumarkt

Tourist Information 
Osnabrück | Osnabrücker Land
Bierstraße 22‐23 | 49074 Osnabrück
Tel: +49 (0)541 323‐2202
Email: tourist‐information@osnabrueck.de 
www.facebook.com/osnabrueck 
Openingstijden: ma t/m vrij 9.30 – 18.00 uur
Advent zaterdagen van 10.00 – 16.00 uur

Groetjes uit Osnabrück
De leukste decembercadeaus in onze winkel! 

Profiteer van
onze CityCard
Verkrijgbaar bij de
Tourist Information
• gratis toegang

tot alle musea in
Osnabrück

• gratis met alle stads‐
bussen

• veel kortingsbonnen

Routebeschrijving
Met de auto 
Vanuit Nederland rijdt u vanaf knooppunt
Schüttorf via de A30 richting Osnabrück. U rijdt
via afslag 16 Osnabrück‐Hellern het centrum
binnen.  Het parkeersysteem van Osnabrück
brengt u probleemloos naar de parkeergarages
in het centrum. Er zijn meer dan 5000 parkeer‐
plaatsen beschikbaar. www.opg‐parken.de

Met de bus 
Met de FlixBus rijdt u vanaf € 19,00 van Am‐
sterdam naar Osnabrück. Meer informatie:
www.flixbus.nl 
Met de stadsbussen van de Verkehrsgemein‐
schaft Osnabrück (VOS) reist u met een 
dagkaart van € 5,10 per persoon naar de 
kerstmarkt. Een regiokaart (bijv. naar de kerst‐
markt in Georgsmarienhütte) kost € 5,80 
per persoon. Met deze tickets reist u een dag
lang onbeperkt. www.vos.info

Met de trein
Met de trein naar de kerstmarkt in Osnabrück?
Niets makkelijker dan dat! De IC Amsterdam‐
Berlijn vertrekt maar liefst zes maal per dag
met als tussenstop Osnabrück. Vanaf het cen‐
traal station bereikt u de kerstmarkt met ver‐
schillende stadsbussen. 
www.ns.nl | www.db‐nederland.nl 

Service voor touringcarchauffeurs 
Zoekt u een parkeerplaats voor uw touringcar?
Geen probleem in Osnabrück! Vier centrale uit‐
en opstappunten en twee busparkeerplaatsen
brengen u en uw reizigers direct naar de histo‐
rische kerstmarkt. 
www.osnabrueck.de/reisebus

Smartphone-App
De gratis App Osnabrück | 
Osnabrücker Land.
Nu verkrijgbaar bij de

App Store of bij Google Play!

Gehandicaptentoiletten

Kraampje 
Stadt Land Lust

Dom Felix‐Nussbaum‐Haus Theater Osnabrück
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Evenementenoverzicht 

en tijden vindt u op

www.osnabrueck.de/

weihnachtsmarkt

Historische
Kerstmarkt

Osnabrück 2015

Zaterdag 
5 december 
koopavond 
tot 22 uur

25-11 t/m 22-12 dagelijks 12.00 – 21.00 uur

www.osnabrueck.de/weihnachtsmarkt 
www.osnabrueck.de/kerstmarkt

Parkeergarages rondom 
de kerstmarkt: 
• Altstadt‐Garage (Lohstraße 9) 
• Stadthaus‐Garage (Natruper‐TorWall 2)
• Nikolai‐Garage (Hakenstraße 5)
• L+T‐Garage (Herrenteichsstraße)

Kerstmarkt bij de Johanniskerk: 
• Kollegienwall‐Garage (Kollegienwall 28)

Kerstdorp aan de Neumarkt: 
• Parkhaus Galeria Kaufhof (Öwer de Hase)
• KAMP‐Garage (Kamp)
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● Hamburg

Lübeck 

Kiel ●

■ Osnabrück

Afstanden vanaf verschillende 
Nederlandse steden naar Osnabrück
Enschede – Osnabrück: 95 km
Utrecht – Osnabrück: 220 km
Haarlem – Osnabrück: 260 km
Groningen – Osnabrück: 200 km
Venlo – Osnabrück: 200 km

Unterstützt durch/Mede mogelijk gemaakt door:

www.deutschland‐nederland.eu



Officiële opening van de
Historische Kerstmarkt 
Woe 25‐11 | 7.30 uur bij de 
Johanniskerk
18.00 uur op het marktplein

Raadhuis van de 
„Vrede van Westfalen“
Bekijk de indrukwekkende 
„Vredeszaal“ met 42 portretten
van vredestichters, die tussen
1643 en 1648 onderhandelden
over de vrede van Westfalen.
Ook spannend: de replica van
het vredesverdrag en het stads‐
model. Sinds april 2015 draagt
het raadhuis het Europees 
Erfgoedlabel. 
Geopend van ma t/m vrij 8.00 –
20.00 uur, zaterdag 9.00 – 18.00
uur, zondag 10.00 – 18.00 uur.  

Marien-kerktoren 
Vanaf hier beleeft u een schitte‐
rend uitzicht over de feestelijk
verlichte binnenstad
Geopend tijdens de kerstmarkt
(25 nov t/m 20 dec): do 18.00 –
20.00 uur; vrij 18.00 – 21.00

uur; za 11.30 – 13.00 uur en
15.00 – 20.00 uur.  
Volwassenen € 2,00, studenten
€ 1,50, kinderen t/m 12 jaar 
€ 0,50

Kerststollenverkoop voor
het goede doel
Woe 9‐12 | 15.00 – 19.00 uur
Onder de arcaden van de stads‐
bibliotheek. De kerststollen zijn
afkomstig van de Osnabrücker
Bäckerei Coors.

Bezoek van de Kerstman 
Dagelijks vanaf 15.00 uur is de
Kerstman te zien op de kerst‐
markt en begroet hij de kleinste
bezoekers. Om 16.30 uur opent
hij een deurtje van de reusachti‐
ge advent kalender op het
marktplein en deelt hij cadeau‐
tjes uit aan de kinderen.

Een dag is niet genoeg!
Wilt u nog langer van de kerstmarkt genieten of bezoekt u Osnabrück
met een groep? De ‘’Tourismus‐ & Tagungsservice Osnabrück I 
Osnabrücker Land” geeft u individueel advies en verzorgt een 
passend aanbod. 

Evenementen

Tourismus und Tagungsservice 
Osnabrück I Osnabrücker Land
Bierstraße 22‐23 I 49074 Osnabrück I tel.: +49 (0)541 95 111 95
Fax.: +49 (0)541 95 111 20 I email: service@osnabruecker‐land.de 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 – 18.00 uur

Kerstmarkten in het Osnabrücker Land!
De betoverende sfeer van de gezellige kerstmarkten in het Osna‐
brücker Land zorgen voor een onvergetelijke ervaring. Excentrie‐
ke kunstwerken, handgemaakte kerstdecoraties en culinaire 
lekkernijen uit de regio kenmerken deze kleine, knusse kerst‐
markten. Op www.osnabruecker‐land.de vindt u een overzicht! 

Kerstshoppen 
met flair
In de ruim 500 feestelijk versierde win‐
kels van de binnenstad kunt u op zoek
gaan naar de leukste en voordeligste
 decembercadeaus. De Große Straße en
de Kamp‐Promenade vormen samen
met warenhuis L + T het moderne
 winkelgebied. In de zijstraatjes vindt 
u de leukste boetiekjes en ateliers. 
Openingstijden tijdens de kerstmarkt:
Ma t/m vrij 10.00 – 19.00 uur I za 10.00 – 20.00 uur. 
Koopavond 5 december I tot 22 uur, binnenstad 
Koopzondag 3 januari 2016 I 13.00 – 18.00 uur, binnenstad 

Klein maar fijn 

Bad Iburg

L+T

Al jaren behoort hij tot een van mooiste kerstmarkten van het
noorden: de Osnabrücker Kerstmarkt voor het historische raadhuis,
Mariakerk, de Dom en bij de Johanniskerk. De kerstmarkt is ge‐
opend van 25 november t/m 22 december, dagelijks van 12.00‐
21.00 uur. Erg populair zijn de reusachtige speeldoos voor het thea‐
ter en het bijna 100 jaar oude carrousel van de familie Telsemeyer
voor het raadhuis. Bij een bezoek aan een echte Duitse kerstmarkt
horen natuurlijk ook een beker Glühwein, geroosterde amandelen
en een echte Käsegriller.
25‐11 t/m 22‐12 I dagelijks 12.00 – 21.00 uur
www.osnabrueck.de/weihnachtsmarkt 

Betoverende kerstsfeer
in Osnabrück

Reisaanbieding

“Kerstsfeer 
in Osnabrück”
Inclusief: 1 overnachting met
ontbijt I nachtwacht‐rondlei‐
ding I 1 Glühwein en de
nieuwste kerstmarkt‐mok I
rondleiding met de nacht‐
wachter of 1 ‘Altstadttaler’ I
reisgids “Osnabrück en het
Osnabrücker Land” 
Prijs: vanaf € 79,00 p.p.
o.b.v. een tweepersoonskamer

X Beschikbaar 
25‐11 t/m 22‐12 2015

Groepsaanbieding

Van 15 tot 20 personen:
rondleiding “Betove-
rende kerstmarkt met
cultuur en glühwein” 
Inclusief: rondleiding „Man‐
delduft & Kopfsteinpflaster“ I
1 Glühwein en de nieuwste
kerstmarkt‐mok (p.p.)
Prijs: € 13,00 p. p.

X Beschikbaar 25‐11 t/m
22‐12 2015, dagelijks
vanaf 16 uur

X Extra: beklimmen van de
Marienkerktoren

Ambachtskraampje 
Stadt Land Lust
Ook dit jaar bieden regionale (kunst)handwerkers en aanbieders
van culinaire kostelijkheden hun producten aan op de marktplaats
in het centrum, onder de arcaden van de stadsbibliotheek. 
Met iedere week een andere exposant vindt men hier de meest
originele cadeaus, made in Osnabrück en het Osnabrücker Land.

Vote for Christmas
Kies het mooiste Osnabrücker Kerstmarktkraampje 2015!  
Van 25‐11 t/m 6‐12 kunnen kerstmarktbezoekers stemmen op
het mooiste kerstmarktkraampje in de categorieën „handwerk“
en „consumptie, dranken en snoepgoed“  – dit kan online via
www.vote4christmas.de of met een biljet, af te geven bij de kra‐
men en de Tourist Information (Bierstraße 22‐23).
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