
Trier: beste kerstmarkt in Duitsland als 
reisbestemming 2021
Pure romantiek tussen decoratieve Hauptmarkt (Grote Markt) en Domfreihof (plein)

Trier. Reizigers uit in totaal 121 landen hebben onder 20 genomineerde kerstmarkten uit heel 
Europa hun favorieten geselecteerd. De kerstmarkt van Trier heeft bij deze online stemming 
de meeste stemmen in Duitsland verworven. Trier kreeg voor het jaar 2021 de titel: „Beste 
Kerstmarkt in Duitsland 2021“ van het toerismeplatform „EuropeanBestDestinations“. Succes 
brengt verplichtingen met zich mee en de organiserende familie Bruch biedt ook tijdens de 
41e kerstmarkt van Trier van 19 november tot 22 december tal van nieuwe ideeën, natuurlijk 
met inachtneming van de actuele hygiëneconcepten ter bescherming tegen corona.

De toegang tot de 41e kerstmarkt in Trier van 19.11 tot 22.12.2021 vindt volgens de huidige stand van 
zaken plaats met de „2-G-regel“. Dat betekent dus voor gevaccineerde (volledige vaccinatiebescherming 
+ 14 dagen) of genezen personen  (met attest vanwege de gezondheidsdienst of arts maximaal 6 
maanden oud). Kinderen met een leeftijd tot maximaal 11 jaar vormen volgens de coronaverordening 
van de Duitse deelstaat een uitzondering op deze toegangsregel. Maskers zijn verplicht bij een bezoek 
aan de kerstmarkt.

Vóór de imposante Dom van Trier en op de middeleeuwse Hauptmarkt (Grote Markt) nodigen een uniek 
decoratieconcept, een ambachtelijke kerstversiering en lekkere regionale specialiteiten u uit om er 
gezellig te flaneren. Originele „Winzer Glühwein“ en „Glühviez“ weten in het bijzonder de bezoekers uit 
Frankrijk en België te waarderen.

Bijkomende informatie:
www.trierer-weihnachtsmarkt.de 
op Facebook www.facebook.com/triererweihnachtsmarkt en Instagram

Foto: Werner Hardt / kerstmarkt van Trier

Contact voor persaanvragen: 
ARGE Trierer Weihnachtsmarkt
info@oscar-bruch.de

Duur: 19 november tot 22 december 2021
UITZONDERING:  zondag 21.11.2021
gesloten wegens Dodenzondag
 

De openingstijden van de  
kerstmarkt van Trier:

Maandag tot donderdag: 10.30 - 20.30 uur 

Vrijdag en zaterdag:  10.30 - 21.30 uur

Zondag:   11.00 - 20.30 uur 

De kerstmarkt van Trier heeft als populaire reisbestemming de titel: Beste Kerstmarkt 2021 in 
Duitsland tijdens een online stemming gekregen.

http://www.trierer-weihnachtsmarkt.de

