
41e Trierse Kerstmarkt met nieuw concept
Veiligheid en aantrekkelijkheid op drie pleinen

Trier: “We hebben een goede weg gevonden voor een aantrekkelijke Kerstmarkt met een 
omvangrijk veiligheidsconcept voor alle bezoekers”, aldus Angela Bruch. Daarom verheugt zij 
zich als organisator van de 41e Trierse Kerstmarkt op de opening op 20 november in Trier. Samen 
met het gemeentebestuur heeft de werkgroep Trierse Kerstmarkt een nieuw concept ontwikkeld 
met drie standplaatsen.

De Kerstmarkt vindt behalve op de Hauptmarkt en de Domfreihof plaats op de Viehmarktplatz en biedt daar 
voornamelijk gastronomie onder het motto ‘Culinaire Kerstsamenkomst’. Alle drie ontmoetingsplaatsen zijn 
helemaal omheind en de kraampjes worden hierbinnen opgebouwd. Er hoeven daar geen mondkapjes te 
worden gedragen. Elk plein heeft centrale in- en uitgangen, waardoor de maximale bezoekerscapaciteit kan 
worden aangehouden. In totaal mogen 1.100 bezoekers tegelijk op de drie pleinen aanwezig zijn. De op dat 
moment geldende hygiënevoorschriften moeten in acht worden genomen.

Gezellig flaneren over drie rijkelijk versierde pleinen
Het gastronomische aanbod zal worden geconcentreerd op de Viehmarktplatz en op de Domfreihof onder 
de platanen. Bij de gastronomie worden de contactgegevens opgenomen en er moeten mondkapjes worden 
gedragen tot bij de vaste staplaatsen, daar kunnen de mondkapjes worden afgedaan. Op alle andere delen 
van de Kerstmarkt hoeven geen mondkapjes te worden gedragen. De bezoekers volgen een gemarkeerde 
eenrichtingsverkeerregeling over de pleinen, de afstanden tussen de kraampjes werden vergroot. Een uniek 
decoratieconcept en kunstnijverheid met kerstversiering evenals lekkere regionale specialiteiten nodigen dan 
uit om gezellig te flaneren. “Wij zullen in Trier een mooie en veilige Kerstmarkt beleven die de bezoekers veel 
te bieden heeft. We verheugen ons dat de markt met dit concept plaats kan vinden”, zegt Thomas Schmitt, de 
verantwoordelijke van de afdeling Burgerzaken.

Onderscheiding voor Kerstmarkt na online verkiezing
Succes verplicht! Daarom biedt de organiserende familie Bruch ook op de 41e Trierse Kerstmarkt van 
20 november tot 22 december weer een groot aantal attracties voor de imposante Dom van Trier, op de 
middeleeuwse Hauptmarkt en voor het eerst op de Viehmarktplatz. Afgelopen jaar hebben meer dan 280.000 
deelnemers uit de hele wereld hun stem afgegeven bij een online stemming van ‘European Best Destination’. 
Trier behaalde de eerste plaats in Duitsland en kwam voor heel Europa op de 11e plaats. Bovendien kreeg de 
Trierse Kerstmarkt voor het eerst de titel ‘meest romantische Kerstmarkt ter wereld’.

Meer informatie:
www.trierer-weihnachtsmarkt.de en op Facebook www.facebook.com/triererweihnachtsmarkt en Instagram
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Duur: 20 november tot 22 december 2020
UITZONDERING zondag 22-11-2020 
gesloten vanwege dodenherdenkingsdag 
 

De openingstijden van de 
41e Trierse Kerstmarkt:

Maandag tot donderdag:  10.30 - 20.30 uur 

Vrijdag en zaterdag:   10.30 - 21.30 uur 

Zondag:    11.00 - 20.30 uur

http://www.trierer-weihnachtsmarkt.de

