WINTERDAGTOCHTEN

2022 - 2023

WINTERS AMSTERDAM

COUNTRY & CHRISTMASFAIR TE HAARZUILENS

ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022

WOENSDAG 23 NOVEMBER 2022

Trek je stoute schoenen aan, hijs de kids in hun winterjassen en trommel je
leukste vrienden op; de gezelligste dagen van het jaar staan weer voor de deur!
Voor wie een uniek Sint- of Kerstcadeau op de kop wil tikken, heerlijk wil
slenteren door de winkelstraten of staat te trappelen om winterse voorpret,
hebben wij een dagje Amsterdam in het programma staan.
Prijs: €. 35,00 p.p.

Genieten van de winterse sfeer van Anton Pieck, in de lommerrijke tuinen
van Kasteel de Haar. Wandelen langs de sfeervolle, verwarmde stands met de
mooiste brocante, antiquiteiten, sieraden, outdoorkleding, kerstcadeaus en de
heerlijkste wijnen en delicatessen. Een verrukkelijk dagje uit in de mooiste tijd
van het jaar!
Prijs inclusief entree: €. 45,00 p.p.

MARGRIET WINTERFAIR TE DEN BOSCH

KERSTMARKT HAARLEM

VRIJDAG 25 NOVEMBER 2022

VRIJDAG 9 DECEMBER 2022

Op Margriet Winterfair vind je alles wat je nodig hebt om te schitteren tijdens
de feestdagen. Het is dé plek om met je moeder, zus, vriendin of dochter in de
stemming te komen voor de meest betoverende decembermaand ooit!
Je kunt eindeloos shoppen bij de honderden winkeltjes en kraampjes,
inspirerende workshops volgen, lekker eten en nieuwe producten proeven en
proberen. Ontdek je favoriete kledingtrends bij de catwalk en modeshows,
stel je ideale kerstmenu samen en doe ideeën op voor de feestdagen..
Prijs inclusief entree: €. 47,00 p.p.

Van vrijdag 9 t/m zondag 11 december 2022 wordt de binnenstad van Haarlem
weer omgetoverd tot één van de grootste en gezelligste kerstmarkten
in Nederland. De kerstmarkt slingert zich dwars door de binnenstad van
Haarlem. Er is een zeer uitgebreid amusementsprogramma waaronder een
korenlintfestival. Ook zijn er optredens in de Gravenzaal van het stadhuis en in
de Sint Bavokerk. De Schagchelstraat gaat weer terug in de tijd met het
Straatje van Emma.
Prijs: €. 35,00 p.p.

KERSTMARKT ANTWERPEN

KERSTMARKT CENTRO TE OBERHAUSEN

ZATERDAG 10 DECEMBER 2022

ZATERDAG 17 DECEMBER 2022

Antwerpen is meer dan 4 weken lang ondergedompeld in een betoverende
wintersfeer. Hier kan je je uitleven op de schaatsbaan, de leukste kerstcadeaus
shoppen op de kerstmarkt of een rondje maken in het reuzenrad met zicht op
de sfeervol verlichte stad. Drink daarna gezellig iets in één van de knusse
winterbars en geniet van de vele verrassende acts en activiteiten.
Prijs: €. 35,00 p.p.

Rondom en in het winkelcentrum CentrO is de kerstmarkt. Er zijn maar liefst
150 houten stalletjes en vergeet niet het overdekte winkelcentrum met de
vele winkels. Een sprookje van fonkelende groene kerstbomen met kristallen,
bonte kerstballen en fascinerende lichtjes.
Dit is nu wat men bedoelt met op-en-top kerst shoppen!
Prijs: €. 45,00 p.p.

HUISHOUDBEURS TE RAI AMSTERDAM

KEUKENHOF TE LISSE

DONDERDAG 23 FEBRUARI 2023

DINSDAG 25 APRIL 2023

Nederlands gezelligste lifestyle-event: De Huishoudbeurs!
Zeg dan maar ciao tegen de tijd, want deze vergeet je meteen zodra je samen
met je vrienden en familie in deze onvergetelijke wereld stapt.
Een wereld waarin jullie verrassende activiteiten beleven, nieuwe smaken
proeven en winkelen tussen de vele unieke producten.
Prijs inclusief entree: €. 48,00 p.p.

Bloemenpark Keukenhof in Lisse is de grootste tulpentuin ter wereld
met ruim zeven miljoen bloembollen die iedere herfst weer handmatig worden
geplant. Het is één van de mooiste attracties in Nederland.
Prijs inclusief entree: €. 50,00 p.p.

OPSTAPPLAATSEN
OUDDORP - bushalte Preekhillaan
GOEDEREEDE - bushalte Vissersweg
STELLENDAM - busstation
MELISSANT - garage N. Mijnders
DIRKSLAND - bushalte Dorp (Schelpenpad)
MIDDELHARNIS - bushalte Gemeentehuis
NIEUWE-TONGE - bushalte N215
OUDE-TONGE - busstation
DEN BOMMEL - bushalte N59 (Schaapsweg)

Opgeven kan telefonisch via 0187 601077
of via onze website: www.nmijnders.nl

