Felix‐Nussbaum‐Haus

Theater Osnabrück

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 kerkdiensten,
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Op pad met de nachtwachter
Vrij + za 21.00 uur (duur: 2,5 u) | € 8,00 volwassenen, € 4,00 kinde‐
ren | trefpunt: trappen bij het raadhuis op het marktplein.

Lichte Momenten 2017
1 t/m 30 dec 2017 I dagelijks 17.00‐22.00 uur
Tienjarig jubileum van „Lichte Momente“: het outdoor media‐
kunstproject presenteert dit jubileumjaar werken van Till Nowak
en Levi Jackson. Op verrassende plekken in het Heger‐Tor‐Viertel,
voor de gevels van de Kunsthalle en het Felix‐Nussbaum‐Haus zijn
verschillende projecties te ontdekken.
Meer informatie via www.lichtemomente‐osnabrueck.de en
www.kunsthalle.osnabrueck.de

Met de auto
Vanuit Nederland rijdt u vanaf knooppunt
Schüttorf over de A30 richting Osnabrück. Voor
het centrum neemt u afslag 16 Osnabrück‐
Hellern. 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 al voor € 19,00 vanaf
verschillende Nederlandse steden naar Osna‐
brück. Meer informatie: www.flixbus.nl
Met de stadsbussen van de Verkehrsgemein‐
schaft Osnabrück (VOS) reist u met een
dagkaart van € 5,40 per persoon naar de
kerstmarkt. Een regiokaart (bijv. van en naar
de kerstmarkt in Georgsmarienhütte) kost
€ 6,30 per persoon. Met deze tickets reist u
een dag lang onbeperkt. www.vos.info
Download nu de handige stadsbussen‐
app van VOSpilot! www.vospilot.info

Wat is er nog meer te doen in
Osnabrück en omgeving? De nieuwe evene‐
mentenkalender geeft talrijke tips over wat er
allemaal te beleven valt in en rond Osnabrück.

Parkeergarages rondom
de kerstmarkt:

Met de trein naar de kerstmarkt in Osnabrück?
Niets makkelijker dan dat!
De IC Amsterdam‐Berlijn vertrekt maar liefst
zes maal per dag. Vanaf station Osnabrück Hbf.
bereikt u de kerstmarkt met verschillende
stadsbussen.
www.ns.nl | www.db‐nederland.nl
Reist u vanuit Bad Bentheim of
Rheine? Met de WESTFALENBAHN
bent u snel bij de Altstadt‐Bahnhof Osnabrück.
Vanaf hier loopt u naar de kerstmarkt.
www.westfalenbahn.de

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

Enschede – Osnabrück: 95 km
Utrecht – Osnabrück: 220 km
Haarlem – Osnabrück: 260 km
Groningen – Osnabrück: 200 km
Venlo – Osnabrück: 200 km
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Kerstmarkten in het Osnabrücker Land!
De betoverende sfeer van de gezellige kerstmarkten in het Osna‐
brücker Land zorgen voor een onvergetelijke ervaring. Excentrieke
kunstwerken, handgemaakte kerstdecoraties en culinaire lekker‐
nijen uit de regio kenmerken deze kleine, knusse kerstmarkten.
Op www.osnabruecker‐land.de vindt u een overzicht!
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Klein maar fijn

● Hamburg

• Altstadt‐Garage (Lohstraße 9)
• Stadthaus‐Garage (Natruper‐Tor‐Wall 2)
• Nikolai‐Garage (Hakenstraße 5)
• L+T‐Garage (Herrenteichsstraße 23a)
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• Ledenhof‐Garage (Alte Münze)
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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: 10.00 – 16.00 uur
IMPRESSUM
Gepubliceerd door: Osnabrück – Marketing und Tourismus GmbH
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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 persoonlijk advies en verzorgt een
passend aanbod.

Tourismus und Tagungsservice
Osnabrück I Osnabrücker Land

Al jaren behoort hij tot een van mooiste kerstmarkten van het
noorden: de Osnabrücker Kerstmarkt voor het historische raadhuis,
de Mariakerk, de Dom en bij de Johanniskerk. De kerstmarkt is
geopend van 24 november t/m 22 december (26 nov gesloten!),
dagelijks van 12.00‐21.00 uur. Erg populair zijn de reusachtige
speeldoos voor het theater en het bijna 100 jaar oude carrousel
van de familie Telsemeyer voor het raadhuis. Bij een bezoek aan
een echte Duitse kerstmarkt hoort natuurlijk ook een beker
Glühwein, geroosterde amandelen en een Käsegriller.
24‐11 t/m 22‐12 I dagelijks 12.00 – 21.00 uur
26 november gesloten!
www.osnabrueck.de/kerstmarkt

rondom de historische kerstmarkt
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“IJspret op het Ledenhof”

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

17‐11 t/m 30‐12 I dagelijks 12.00 – 21.30 uur, vrij + za tot 22 uur
Schaatsplezier voor jong en oud met een overdekte schaatsbaan,
een hoop lekkernijen, rustieke alpenhutjes en een gevarieerd pro‐
gramma:
Gentlemen Dee 1‐12 | 19.00 uur
Dinner for One 2‐12 t/m 9‐12, 16‐12 | 18.00 uur
Frank Sinatra Double 8‐12 | 19.00 uur
Frank und seine Freunde 22‐12 | 17.00 uur
Udo Lindenberg Double 27‐12 | 19.00 Uhr
Schaatsen is gratis, voor het huren van schaatsen betaalt u wel.
www.eiszauber.gmbh

Evenementen
Officiële opening van de
Historische Kerstmarkt
Vrij 24‐11 | 18.00 uur op het
marktplein bij de adventskalen‐
der.

Raadhuis van de
“Vrede van Westfalen”

Vrij 18.00 ‐ 21.00 uur;
Za 16.00 – 21.00 uur;
Zo 11.30 – 13.00 uur en
15.00 – 20.00 uur.
Volwassenen € 2,50,
studenten € 1,50, kinderen t/m
12 jaar € 1,00

Bekijk de indrukwekkende
„Vredeszaal“ de replica van
het vredesverdrag en het stads‐
model. Sinds april 2015 draagt
het raadhuis het Europees
Erfgoedlabel.
Ma t/m vrij 8.00‐20.00 uur;
Za 9.00‐18.00 uur;
Zo 10.00‐18.00 uur;
Kerstavond, Oudjaarsavond
en Nieuwjaarsdag gesloten,
1ste en 2de Kerstdag:
13.00 – 16.00 uur

Kerststollenverkoop voor
het goede doel

Kerstshoppen met flair

Marien-kerktoren

In de ruim 500 feestelijk versierde winkels kunt u op zoek gaan naar
de leukste decembercadeaus. In het centrum en de schilderachtige
Altstadt vindt u de leukste boetiekjes en ateliers.
Tijdens de kerstmarkt: ma t/m vrij 10.00 – 19.00 uur,
za 10.00 – 20.00 uur.
Koopavond 9 december I tot 22 uur, binnenstad

Vanaf hier beleeft u een schitte‐
rend uitzicht over de feestelijk
verlichte binnenstad
Openingstijden:
24 + 25 nov en 27‐11 t/m 22‐12:
Ma, di en do 18.00 – 20.00 uur;

Kinderprogramma op
het marktplein

„Wintersprookje“ in Zoo Osnabrück
5‐1 t/m 11‐3‐2018 | „Wintersprookje“ met een overdekt winter‐
dorp, kunstijsbaan, een historisch carrousel en een veelzijdig culi‐
nair aanbod. Overdag kunnen bezoekers schaatsen. ’s Avonds tus‐
sen 23 januari en 3 maart vindt er ijsstokschieten plaats.
(Teams aanmelden: ess@zoo‐osnabrueck.de)
www.zoo‐osnabrueck.de

Woe 6‐12 | 15.00 – 19.00 uur
De kerststollen komen van de
Osnabrücker Bäckerei Coors. De
complete opbrengst gaat dit jaar
naar de Zoo Osnabrück.

• X‐Mas Chris en de gele
sinaasappelkist
25‐11, 9‐12, 16‐12, 22‐12 I
16.00‐16.30 uur
• Rudolph, de zingende eland
27 ‐11, 6 ‐ 12, 12 ‐ 12, 18‐12 I
16.00‐16.30 uur
• Kerstdansen met de JOJOS
Kuschelbande
28‐11, 3‐12, 5‐12, 10‐12 |
16.00‐16.30 uur
• Christian Hüser ‐
kinderkerstliedjes
29‐11, 19‐12 | 16.00‐16.30 uur

• De jonglerende kerstelf
30‐11, 7‐12, 14‐12, 21‐12 |
16.00‐16.30 uur
• JOJOS Kinderkerstshow
„Wachten op het Kerstkind “
2‐12, 13‐12, 17‐12 |
16.00‐16.30 uur
• Kerstverhalen door het
verteltheater Osnabrück
4‐12, 11‐12 | 15.00‐15.30,
16.00‐16.30 uur
• Kersteendje SUSS/
SAUER – het betoverende
kerstmenu met Eddy de Eend
20‐12 | 16.00‐16.30 uur

Reisaanbieding
“Kerstsfeer
in Osnabrück”
Inclusief: 1 overnachting met
ontbijt 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
Beschikbaar
X 24‐11
t/m 22‐12 2017

Bezoek van de Kerstman
Vanaf 1‐12 dagelijks vanaf
16.30 uur opent de Kerstman
een deurtje van de reusachtige
adventskalender

• JOJOS Kinderkerstmarkt‐bak‐
kerij (alleen na aanmelding:
info@eventattraktion.de)
24‐11, 1‐12, 8 ‐ 12,15 – 12 I
15.00‐17.30 uur
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Primeurs
en hoogtepunten

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
FOTO: JOACHIM VIERTEL

Betoverende kerstsfeer
in Osnabrück

Groepsaanbieding
Van 15 tot 20 personen:
rondleiding “Betoverende kerstmarkt met
cultuur en glühwein”
Inclusief: rondleiding “Man‐
delduft & Kopfsteinpflaster” I
1 Glühwein en de nieuwste
kerstmarkt‐mok (p.p.)
Prijs: € 14,00 p. p.
Beschikbaar 24 – 11 t/m
X 22
‐ 12 2017, dagelijks

X

vanaf 16 uur (niet op 26‐11)
Extra: beklimmen van de
Marienkerktoren

