Trierse Kerstmarkt behoort tot de mooiste in Europa
Toerismeportaal draagt de 40e jubileumuitgave voor online verkiezing voor
Trier/Brussel. De 40e Trierse Kerstmarkt is één van de 24 geselecteerde Kerstmarkten in Europa waarvoor vanaf
28 november een online verkiezing begint. Het toerismeplatform www.europeanbestdestinations.com roept
al bijna tien jaar reizigers wereldwijd op om hun stem uit te brengen en maakt zogenoemde ‘bucketlijsten’
op voor het internet. Nu al is de Trierse Kerstmarkt van 22 november tot 22 december voor talrijke toerismeexperts één van de meest romantische Kerstmarkten in Duitsland. Als bestemming voor touringcars is de
Trierse Kerstmarkt al jarenlang populair en dit jaar heeft hij de onderscheiding ‘TOP busbestemming 2019’
ontvangen van het internetportaal www.busreisen.com uit München.
Dit jaar kunnen de bezoekers zich verheugen op wel 90 met veel liefde gedecoreerde kraampjes voor de
imponerende Dom van Trier en de middeleeuwse Hauptmarkt. Alleen op zondag 24 november blijft de
Kerstmarkt gesloten vanwege de dodenherdenkingsdag. Er is bijna dagelijks een wisselend programma
voor de hele familie van historische poppenkast tot aan star-tenors. De officiële opening met de eerste
burgemeester van Trier, Wolfram Leibe, vindt plaats op 26 november om 17 uur. Op deze dag wordt ook
de nieuwe Duitse bisschopswijnkoningin gekroond op het toneel bij de Domfreihof. De organisatoren
verwachten in het jubileumjaar bezoekers uit de hele wereld. Het grote aanbod aan met de hand vervaardigde
Kerstversieringen en lekkere regionale specialiteiten, zoals de ‘wijnboerenbisschopswijn’ en ‘Glühviez’, een
soort warme appelwijn, worden vooral gewaardeerd door bezoekers uit Frankrijk, Luxemburg en België.

Verdere informatie staat op internet onder: www.trierer-weihnachtsmarkt.de
en op Facebook: www.facebook.com/triererweihnachtsmarkt
De openingstijden van de Trierse Kerstmarkt:
Duur: 22-11 tot 22-12-2019
UITGEZONDERD: zondag 24-11-2019 gesloten wegens dodenherdenkingsdag.
De Kerstmarkt sluit op zaterdag 24 december al om 20.30 uur.
ma tot do: 10:30 - 20:30 uur
vr tot za: 10:30 - 21:30 uur
zo: 11:00 - 20:30 uur
Hier vind u alle actuelle persmateriaal:
https://www.trierer-weihnachtsmarkt.de/presse
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