
         

 

Romantische en magische kerstsfeer -  

met Vlaams Belang Tienen gaan we naar LUXEMBURG 
 

Op zaterdag 14 december 2019 brengen wij een bezoek aan de kerstmarkt van Luxemburg-

stad.  

 
Het kerstgebeuren in Luxemburg is opgenomen in het evenement "Winterlights"; een festival van licht en 

animatie dat het hart van de stad Luxemburg kenmerkt met Kerstmis, het transformeert in een prachtig en 

romantisch magisch kader, met zijn kerstmarkten op verschillende plaatsen in de stad, het reuzenrad, een 

adventscircus, het amusement, de schaatsbaan, straatparades, tentoonstellingen, shows en concerten. 

Ook wie graag winkelt zal aan zijn/haar trekken komen: Luxemburg biedt onderdak aan grote, bekende 

internationale labels en aan vele gespecialiseerde winkels en unieke boetieks. 

 

Kerstmarkt op de Place d’Armes 

 
In het historische centrum van de Haute-Ville staan honderd versierde houten marktkramen waar u allerlei 

cadeautjes voor Kerstmis vindt, alsook de typische, regionale keuken zoals aardappeltaart, Gromperekichelcher 

(aardappelkoeken), soepen, gegrilde worsten en glühwein. 

 

Kerstmarkt op de Place de la Constitution  
 

Markt met meer dan 60 huisjes gelegen voor de brug Adolphe, het viaduct en de historische gebouwen van het 

plateau van Bourbon. Naast de chalets staan de attracties voor jong en oud, zoals het 32 meter hoge reuzenrad, 

de kaarsenmakerij, het magische carrousel, de reuzenpiramide of de prachtige trein. 

 

De chalets van het gastland van de kerstmarkt zijn gevestigd in een echt klein Portugees dorp met 

ambachtelijke en culinaire tradities van de Aveiro en Douro regio in de buurt van het reuzenrad op 

de Place de la Constitution. 

 

 

Opstapplaatsen: 

 

1. Rotselaar rotonde Aarschotsesteenweg om 07u30  

2. Leuven Tervuursevest 190 (= tegenover parking Bodart) om 08u00 

3. Tienen carpoolparking Rommersom E40 om 08u30  

 

De prijs van het vervoer bedraagt 24,00 euro, kinderen < 11 jaar 12,00 EUR.  

 

Om zeker te zijn van een warm middagmaal kunt u zich een plaats laten reserveren in een 

restaurant dat ik reeds heb uitgekozen.  U bent uiteraard vrij te kiezen of u al dan niet van 

deze dienst gebruik wenst te maken, maar gezien de drukte tijdens de kerstmarkten is het toch 

wel aan te raden.  U kan à la carte kiezen uit het grote aanbod van Zuid-Amerikaanse en in het 

bijzonder van Braziliaanse specialiteiten!  

 

Afrekenen maaltijd en drank in het restaurant bij de kelner !  
 

U moet evenwel nu reeds te kennen geven of u al dan niet plaats(en) wil reserveren en het 

juiste aantal meedelen.  Ik heb wel graag dat wie reserveert, ook effectief meegaat en niet 

ter plaatse van gedacht verandert, zodat ze niet voor niets ons plaatsen vrijhouden.   

Uw inschrijvingsformulier had ik graag ten laatste op maandag 9 december ontvangen.  

Indien u tot de laatste dag wacht, gelieve dan cash te betalen.  Anders kunt u op mijn rekening 

met IBAN-nummer BE39 4346 2281 9119 en BIC-code KREDBEBB ten name van Benny 

Canderbeek overschrijven. 

 

Bij uw betaling vermeldt u als mededeling “kerstmarkt Luxemburg”. 

 
Uw reisleider:  Benny Canderbeek 0476/20 63 07 (na 19u00)  

Elst 5 bus 6 te 3300 Tienen (Grimde) 

  e-mail:  benny@canderbeek.net 


