
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,  

orgelconcerten en levende kerststallen.  
Het theater in de stad presen‐
teert dans, toneel, 
opera en poppen‐

theater.  
Of bezoek een van onze 

musea! Te voet bereikt u snel 
het door de beroemde architect  Daniel 
Libeskind ontworpen Felix‐Nussbaum‐Haus, 
de Kunsthalle, het Erich‐ Maria‐Remarque‐
Vredescentrum en het Diözesanmuseum.  
Meer musea vindt u op 
www.osnabrueck.de/museen 
 
Op pad met de nachtwachter 
Vrij + za 21.00 uur (duur: 2,5 u) 
 € 8,00 volwassenen, € 4,00 kinderen 
trefpunt: trappen bij het raadhuis op het marktplein. 
 
Lichte Momenten 2019 
De “Lichte Momenten” presenteren zich dit jaar al voor twaalfde 
keer op een rij met videoprojecties en installatiekunst in de  
binnenstad ‐ door werekn van Julia Rudelius, Vajiko Chachkhiani  
en Marla Fides Koop. 
Meer informatie via www.lichtemomente‐osnabrueck.de
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Kerstmarkt

IJspret 
op het Ledenhof

Gebruik 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 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 € 5,60 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 
 

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. 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/kerstmarkt

1 Raadhuis 
2 Marienkerk 
3 Dom St. Peter 
4U Gehandicaptentoiletten 

Kraampje Stadt Land Lust 
Tourist Info

Dom Felix‐Nussbaum‐Haus Theater Osnabrück
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Evenementenoverzicht, 

plaatsen en tijden via 

www.osnabrueck.de/ 

kerstmarkt

osnabrueck.de/kerstmarkt

              Historische  
    Kerstmarkt  

Osnabrück 2019 
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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!

Klein maar fijn

Melle

Groetjes uit 
Osnabrück De leukste decembercadeaus in onze winkel!

Wintderdorp 
bij het slot

1

2
3

25 november  t/m 22 december  dagelijks  12.00-21.00 uur

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

Parkeergarages rondom de kerstmarkt: 
• Altstadt‐Garage (Lohstraße 9) 
• Stadthaus‐Garage (Natruper‐Tor‐Wall 2) 
• Nikolai‐Garage (Hakenstraße 5) 
• L&T‐Garage (Herrenteichsstraße 23a)  
IJspret op het Ledenhof en  
Winterdorp bij het slot: 
• Ledenhof‐Garage (Alte Münze) 
• Kamp‐Garage

■
Groningen
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■

Venlo ■

■ Utrecht
●Rotterdam

● Eindhoven

       ●

Amsterdam

● Leewarden

  ■
Haarlem

● Münster

● Dortmund

● Düsseldorf

● Kassel

● Hannover

● Bremen

● 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

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: 10.00‐18.00 uur 

Unterstützt durch/Mede mogelijk gemaakt door:

www.deutschland‐nederland.eu

IMPRESSUM 
Gepubliceerd door: Osnabrück – Marketing und Tourismus GmbH 
Ontwerp: bvw werbeagentur | Druk: STEINBACHER DRUCK



Officiële opening van de 
Historische Kerstmarkt 
Mandag 25‐11 | 18.00 uur op 
het marktplein bij de advents ‐
kalender. 
 
Raadhuis van de 
“Vrede van Westfalen” 
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 
 
Marien-kerktoren 
Vanaf hier beleeft u een  
schitterend uitzicht over de 
feestelijk verlichte binnenstad 
Openingstijden:  
25‐11 t/m 22‐12: 
Ma, di en do 18.00‐20.00 uur;  

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 
 
Kerststollenverkoop voor 
het goede doel 
Woe 11‐12 | 15.00‐19.00 uur 
De kerststollen komen van de 
Osnabrücker Bäckerei Coors.  
De complete opbrengst gaat  
dit jaar naar de Christelijk  
kinderziekenhuis Osnabrück. 
 
Bezoek van de Kerstman 
Vanaf 1‐12 dagelijks vanaf 
16.30 uur opent de Kerstman 
een deurtje van de reusachtige 
adventskalender

Kinderprogramma op  
het marktplein 
• Kerstdansen met de  
JOJOS Kuschelbande 
25‐11, 19‐12 |16.00‐16.30 uur 
• JOJOS Kinderkerstmarkt‐ 
bakkerij 
26‐11 | 15.00‐17.00 uur 
1‐12, 6‐12 | 15.00‐16.30 uur 
• Rudolph, de zingende eland 
27‐11, 5‐12 | 16.00‐16.30 uur 
• Christian Hüser ‐  
kinderkerstliedjes 
28‐11, 10‐12, 16‐12 |  
16.00‐16.30 uur 
• JOJOS Kinderkerstshow 
“Wachten op het Kerstkind” 
29‐11, 7‐12, 14‐12 |  
16.00‐16.30 uur

• Siebenstern poppentheater 
30‐11 | 15.00‐17.00 uur 
4‐12, 11‐12, 21‐12 |  
15.00‐16.30 uur 
• Kerstsprookjes met  
Sonja Fischer 
2‐12, 18‐12 | 15.00‐16.30 uur 
• De jonglerende kerstelf 
3‐12, 12‐12, 17‐12 |  
15.00‐17.00 uur 
• X‐Mas Chris en de gele  
sinaasappelkist 
8‐12, 13‐12, 15‐12, 20‐12 | 
16.00‐16.30 uur 
• Snowi de sneeuwman  
en het sneeuwballengevecht 
9‐12, 22‐12 | 16.00‐16.30 uur

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. 

Evenementen

Tourismus und Tagungsservice  
Osnabrück I Osnabrücker Land 
Bierstraße 22‐23 I 49074 Osnabrück I tel.: +49 (0)541 323‐4567 
Fax.: +49 (0)541 4342 I email: service@osnabruecker‐land.de  
Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.30‐17.00 uur,  
vrijdag 8.30 t/m 14.00 uur

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 25 november t/m 22 december, dagelijks van 
12.00‐21.00 uur. Erg populair zijn de reusachtige speeldoos voor 
het theater en het over 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. 
25‐11 t/m 22‐12 I dagelijks 12.00‐21.00 uur 
www.osnabrueck.de/kerstmarkt

Betoverende kerstsfeer 
in Osnabrück

Reisaanbieding 

“Kerstsfeer in Osnabrück” 
Inclusief: 1 overnachting met ontbijt I 1 Glühwein en de nieuwste 
kerstmarkt‐mok I rondleiding met de nachtwachter 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 22‐12‐2019

Ambachts-
kraampje 
Stadt Land Lust 
Ook dit jaar bieden regionale 
(kunst)handwerkers en aanbie‐
ders van culinaire kostelijkheden 
hun producten aan op de het 
marktplein 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. 
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Primeurs  
en hoogtepunten
rondom de historische kerstmarkt  
“IJspret op het Ledenhof” 
15‐11 t/m 29‐12 I dagelijks 14.00‐21.30 uur, vrij + za tot 22 uur,  
24 november gesloten, zovel op Kerstavond als op 1ste Kerstdag 
gesloten Schaatsplezier voor jong en oud met een overdekte 
schaatsbaan, een hoop lekkernijen, rustieke alpenhutjes en  
een gevarieerd programma: Elke zondag vanaf 15.00 uur  
kinderprogramma met schminken en nog veel meer. 
Frank und seine Freunde 14‐12 | 17.00 uur 
Schaatsen is gratis, voor het huren van schaatsen betaalt u wel. 
www.eiszauber.gmbh 
 
Winterdorp bij het slot 
Tijdens alle vier de Adventsweekenden altijd op do‐vrij 16.00‐22.00 
uur, za 12.00‐22.00 uur, zo 12.00‐20.00 uur | Winterdorp voor het 
verlichte universiteitsslot met een verwarmde tent, lekkere hapjes, 
handgemaakte kunst, lantaarnoptocht en nog veel meer. 
28‐11 | 18.00 uur Officiële opening met muzikale begleiding door  
de “Unimusik” 
6‐12 + 21‐12 | 19.00 uur Rockabilly Live met Buddy and the Hotdogs 
8‐12 | 15.00 uur Kerstmanactie 
www.winterdorf‐am‐schloss.de 
 
Kerstshoppen met flair 
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.  
www.daseinkaufserlebnis.de


