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Groetjes uit  
Osnabrück 

De leukste  decembercadeaus  in onze winkel!

15 november  t/m 22 december 
dagelijks 12.00-21.00 uur, 

21 november gesloten

al jaren behoort hij tot een van mooiste kerstmarkten van het 
noorden: de Osnabrücker Kerstmarkt voor het historische 
raadhuis. de Marienkerk en de Dom. De kerstmarkt ist ge‐
opend van 15 november t/m 22 december, dagelijks van 
12.00‐21.00 uur. Erg populair is het over 100 jaar oude carrou‐
sel van de familie Telsemeyer vor het raadhuis. Bij een bezoek 
aan een beker Glühwein, geroosterde amandelen en een Käse‐
griller. 
15 november t/m 22 december 2021,  
dagelijks 12.00‐21.00 uur, 21 november gesloten 
www.osnabrueck.de/kerstmarkt

Betoverende kerstsfeer in Osnabrück

Wat is er nog meer te doen in Osnabrück en omgewing? De 
evenementenkalender geeft talrijke tips over wat er allemaal 
te beleven valt in en rond Osnabrück.

OSkalender.de

“Ijspret”op het Ledenhof 
12‐11 t/m 19‐12, dagelijks 14.00‐21.30, vrij/za tot 22.00 uur,  
21 november gesloten  
www.eiszauber.info

“kerstmagie” Lotter Straße  
kleine kennersmarkt op het Weißenburger Platz 
25.11 t/m 19.12 | don/vrij 16.00‐22.00 uur,  
za 14.00–22.00 uur, zo 12.00–20.00 uur 
www.weihnachtszauber‐osnabrueck.de

Lichte Momenten 2021 
Tijdens de kerstperiode zorgt dit mediaproject voor bijzondere 
visuele accenten: ernstige, grappige, esthetische videoprojec‐
ties op de facades en etalages dopen de historische coulisse in 
een nieuw, bijzonder licht. 
20 nov t/m 31 dec | dagelijks 17.00‐22.00 uur  
www.lichtemomente‐osnabrueck.de

Kerstcadeautjes 
In de ruim 500 feestelijk versierde winkels van de binnenstad 
kunt u op zoek gaan naar de leukste en voordeligste december‐
cadeaus. 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. Een wande‐
ling door de stad wordt in het betoverende licht van het prachtig 
versierde voetgangersgebied een echte belevenis.  
www.osnabringts.de 
 
De oude binnenstad met het Heger‐Tor‐Viertel, de Hastestraße, 
het marktplein en de Krahnstraße nodigt uit tot rondslenteren, 
winkelen en gezellig iets eten. Hier vind je voornamelijk kleinere 
winkels met een bijzonder assortiment. Zo zullen in de Hase ‐
straße bijvoorbeeld koffieliefhebbers, wellness‐genieters, men‐
sen die graag verpakkingsvrij boodschappen doen en technolo‐
giefans aan hun trekken komen. Een bezoek aan een traditionele 
kroeg of Hausbrauerei Rampendahl maken een winkelsessie hier 
extra aangenaam. In de Krahnstraße vind  vele winkels met  
luxeproducten en hippe kleding. En in het Heger‐Tor‐Viertel  
zitten in kleine straatjes bijzondere winkels en gezellige cafes  
verstopt. Hier zul je dingen vinden, die niemand anders heeft! 
www.altstadt‐osnabrueck.de
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Rheine, Amsterdam
Münster, Ruhrgebiet

Bielefeld, Diepholz,
Melle, Bad Oeynhsn.

Bielefeld

Amsterdam/Hannover
Georgsmarienhütte

Amsterdam/Hannover

Bremen, Münster
Westerkappeln
Mettingen

Bremen

51
65
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Minden
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51

Georgsmarienhütte
Bad Iburg
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2G- 
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Routebeschrijving 
Met de auto  
Vanuit Nederland rijdt u vanaf knooppunt Schüttdorf over de 
A30 richting Osnabrück. Voor het centrum neemt u afslag 16 
Osnabrück‐Hellern. Het parkeersysteem van Osnabrück brengt 
u problemloos naar dan 5000 parkeerplaatsen beschikbaar. 
www.parken‐osnabrueck.de  
 
Parkeergarages rondom de kerstmarkt:  
• Altstadt‐Garage, Lohstraße 9  
• Stadthaus‐Garage, Natruper‐Tor‐Wall 2  
• Nikolai‐Garage, Hakenstraße 5  
• L&T‐Garage, Herrenteichsstraße 23a  
• Vitihof‐Garage, Gerberhof 10  
 
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. en Altstadt Hbf. bereikt u de 
kerstmarkt de voet of met verschillende stadsbussen. 
www.ns.nl, www.db‐nederland.nl

1 radhuis 
2 Marienkerk 
3 Dom St. Peter 
4U Gehandicaptentoiletten 
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2G-plicht en controle 
Bezoekers die iets willen eten of drinken, of in een attractie 
willen, dienen vooraf bij een van de controlepunten een 
2G‐bewijs kunnen overhandigen. Hiermee dient aange‐
toond te kunnen worden of iemand volledig gevaccineerd 
of genezen (PCR‐test niet ouder dan 6 maanden). Bezoe‐
kers krijgen na deze check een bandje waarmee ze eten en 
drinken kunnen bestellen. 
Bij de Domhof (tegenover de Dom) zijn acht controlepun‐
ten opgebouwd, waar bezoekers hun corona‐checkapp 
kunnen laten zien www.corona‐os.de.
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kerstmagie 
Lotter Straße 

Weißenburger 
Platz


