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Het is weer die tijd van het jaar... Tijd voor de geur van nootmuskaat, speculaas en geroosterde
kastanjes. Tijd om op kerstvakantie te gaan of gewoon rond te slenteren over een Kerstmarkt dichtbij
huis. Van schaatsen tot Kerstmis tentoonstellingen en van handgemaakte ambachten tot aan
geurkaarsen; elke kerstmarkt in Europa heeft iets unieks te bieden. Echter, ze staan allemaal garant
voor heerlijk eten en een veelvoud aan dranken die jou vullen met vreugde en vrolijkheid!

O f je nu van plan bent om te ervaren wat Kerst dichtbij huis jou te bieden heeft of om een leuke
Kerstreis te boeken, Hotels.com™ neemt je mee in de wondere wereld van de Kerstmarkten.
Hotels.com onthult de top 10 beste kerstmarkten in Europa, variërend van Londen tot Kopenhagen,
zodat je geheel in stijl van Kerst kunt genieten.
1. Winter Wonderland in Londen, Engeland
Winter Wonderland is Londens grootste, feestelijke attractie en tevens de mooiste van dit seizoen!
Vol met rondleidingen, circus shows, de grootste ijsbaan van Engeland en het Magische IJs
Koninkrijk; het is één en al spektakel. De markt in Duitse stijl biedt op culinair niveau voor ieder wat
wils. Ook als je van ver komt is deze kerstmarkt geschikt, want het viersterrenhotel Sumner, dat om
de hoek van het winterfeest ligt, zorgt ervoor dat je je meteen thuis voelt.
2. Sfeervolle Kerstmarkt in Salzburg, Oostenrijk
Met haar traditionele aspecten is de kerstmarkt van Salzburg de perfecte plek om in de
Kerststemming te komen. De markt is gelegen aan het pittoreske plein aan de voet van de kathedraal
en is gevuld met traditionele kraampjes en schitterende lichtjes. De Kerstkunst, ambachten, koekjes,
glühwein en kerstboomversieringen zullen je betoverd achterlaten. Aan de rivier ligt het sfeervolle
Stadtkrug hotel, waar je heerlijk bijkomt van een onvergetelijke Kerstervaring.
3. Fira de Santa Llucia in Barcelona, Spanje
Sinds 1786 wordt de magische Fira de Santa Llucia Kerstmarkt gehouden in de gotische wijk aan de
voet van de kathedraal van Barcelona. Er zijn rond de 300 kraampjes, variërend van Kerstdecoratie
tot juwelen en sjaals, waarvan de meeste handgemaakt zijn. Ook worden er gedurende de dag
verschillende kerststallen uitgestald. Op loopafstand van de festiviteiten ligt het NH Collection
Barcelona Podium hotel, welke geschikt is voor een verblijf van een paar magische dagen in de stad.

4. Tivoli tijdens Kerst in Kopenhagen, Denemarken
Vol met snoep, traktaties, verlichting, decoratie en entertainment; de Tivoli Kerstmarkt is niet te
missen. Traditiegetrouw is de markt verlicht met toverfeelichten en de inrichting verschilt per seizoen.
Bezoekers kunnen genieten van alle culturele hoogstandjes, waaronder de Pixie Band, en een
overvloed aan kraampjes. Er zit dus zeker iets voor jou bij! Als je dan eindelijk uitgewinkeld bent, kun
je van je aankopen genieten in het feestelijk versierde First Hotel Kong Frederick.
5. Traditionele Kerstmarkt in Belfast, Ierland
Vanaf 19 november biedt de Belfast Kerstmarkt een overvloed aan magie. Deze markt combineert de
Ierse tradities met tradities van over de hele wereld. Proef de beste Belgische chocolade of een vers
gebakken Franse taart, samen met heerlijkheden uit andere windstreken. Zo wordt er zeldzaam vlees
geserveerd, zoals krokodil en kangoeroe. Het Fitzwilliam Hotel ligt middenin het centrum en direct
tegenover de Grand Opera en is daarmee de perfecte plek om achterover te leunen nadat je klaar
bent met snoepen.
6. Culinaire Kerstmarkt in Lille, Frankrijk
Lille is het sprookje onder de kerstmarkten. Goed eten is een passie in Frankrijk en deze kwaliteit is
dan ook terug te vinden op de Kerstmarkt in Lille. Met een overvloed aan uitzonderlijke gourmet
selecties is deze markt een echte traktatie. Naast Frans, zijn er ook Russische, Canadese en Poolse
lekkernijen verkrijgbaar, dus zorg dat je honger hebt als je deze markt bezoekt. Hôtel Barrière Lille
voorziet je van een zorgeloos en comfortabel verblijf, zodat je het gevoel hebt écht even weg te zijn.
7. St Enoch in Glasgow, Schotland
In het hart van de stad ligt de St Enoch Kerstmarkt, waar je kunt genieten op wereldformaat. Met
handelaren uit verre landen, zoals Ecuador en Rusland, zijn er genoeg producten om te zien. Wat
dacht je bijvoorbeeld van even heerlijk opwarmen in het Glühwein Huis of in de feeststemming
komen in de Bavaria Bar? En als je van plan bent om een paar dagen in het glorieuze Glasgow te
verblijven, ligt op steenworp afstand het majestueuze Blythswood Square hotel.
8. Skansen Kerstmarkt in Stockholm, Zweden
De Zweedse kerstmarkt, die al sinds 1903 plaatsvindt in Skansen, is gevuld met kraampjes met
traditionele worsten, kazen, ambachten, specerijen, kerstversiering en nog veel meer. Unieke
ambachtelijke tentoonstellingen, gecombineerd met livemuziek, vinden plaats in diverse gebouwen
rondom de markt. Skansen heeft net als het gezellige Story Hotelalles in huis voor een aantal dagen
familieplezier.
9. Middeleeuwse Kerstmarkt in Bugge, België
Met haar prachtige, Middeleeuwse omgeving is het geen wonder dat de Kerstmarkt van Brugge als
één van de meest beroemde Kerstmarkten in Europa wordt gezien. De geplaveide straatjes,
historische gebouwen en het geluid van hoefgetrappel maken Brugge tot een magische
Kerstbestemming. Shoppers kunnen zich onderdompelen in het aanbod van kraampjes met elegante
verpakte chocolade en handgemaakte decoratie. Om je verblijf compleet te maken, overnacht je in

het in Kerstsferen gehulde Grand Hotel Casselbergh Brugge.
10. La Fête De Noue op het eiland Jersey, Frankrijk
La Fête de Noue, oftewel ‘Kerstmis Festival’ kenmerkt zich door magische optochten, feestelijke
films, straattheater en markten, die feestelijke traktaties en speciale cadeaus aanbieden. De straten
van St Helier vullen zich met de geur van warme cider, terwijl bezoekers het gewilde zwarte boter
kopen, een specialiteit uit Jersey, waarbij appels en specerijen boven een open vuur worden bereid.
Op 1,5 kilometer van het festival ligt het door bezoekers van Hotels.com geliefde Club Hotel and Spa,
waar je je vrolijkheid in St Helier ongestoord voort kunt zetten.
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