
 

 

Aken  
zaterdag 3 dec.   € 38 
 

Düsseldorf  
zaterdag 10 dec.   € 43 
 

Hasselt 
woensdag 14 dec. € 33 
 

Keulen  
zaterdag 10 dec.  € 43 

 

Maastricht  
 zaterdag 3 dec.  € 38 
 

Valkenburg 
woensdag 7 dec.  € 54 
ingang Gemeentegrot incl. 

Rijsel  
zaterdag 3 dec.    € 33 
 

Oberhausen 
winkelcentrum Westfield 
zaterdag 17 dec.  € 43 
 

 

Opstapplaatsen: 

 

Keulen – Düsseldorf – Oberhausen  
Aken – Maastricht 

Hasselt                            

Valkenburg 

Rijsel 
 

05.45 u./ 07.15 u./ 08.30 u./ 07.45 u./ 08.30 u. Blankenberg stadhuis 

06.00 u./ 07.30 u./ 08.45 u./ 08.00 u./ 08.45 u. Heist station 

06.15 u./ 07.45 u./ 09.00 u./ 08.15 u./ 09.00 u. Knokke station 

06.30 u./ 08.00 u./ 09.15 u./ 08.30 u./ 08.50 u. Maldegem zwembad gidsenlaan 

07.00 u./ 08.30 u./ 09.45 u./ 09.00 u./ 08.30 u. Assenede Kloosterstraat 66 

06.40 u./ 08.10 u./ 09.25 u./ 08.40 u./ 09.30 u. Loppem Carpoolparking E40 

07.00 u./ 08.30 u./ 09.45 u./ 09.00 u./ 09.15 u. Aalter Carpoolparking  

07.30 u./ 09.00 u./ 10.15 u./ 09.30 u./  —.--- u. Gentbrugge Arsenaal 

 

 

Info en reservatie:  

Continental Tours 

Lippenslaan 8 – 8300 Knokke-Heist 

tel: 050 61 10 01 

e-mail: info@continental-tours.be 

via website: www.continental-tours.be Mocht er op een bepaalde opstapplaats te weinig deelnemers zijn, behoud Diederik Reizen het 

recht om de opstapplaats / uur aan te passen. 

mailto:info@continental-tours.be


  
ZATERDAG 3 DECEMBER 
AKEN : Kerstmarkt en shopping 
Ieder jaar opnieuw veranderen de pleinen en steegjes in de omgeving van het Akense stadhuis tijdens de periode 
voor Kerstmis in een sfeervol paradijs van schitterende lichtjes en prachtige kleuren. De markt van Aken is gekend 
en geliefd omwille van zijn buitengewoon gezellige en familiaire sfeer. Rondom de Dom en de Marktplatz kunt u 
alles kopen wat uw hart begeert. Vooral de ‘Akense Printen een soort kruidenkoekje moet u echt eens proberen.  
Prijs per persoon: € 38 Inbegrepen: busreis 

MAASTRICHT : Kerstshoppen 
Shoppen in Maastricht is echt leuk voor iedereen! Deze stad biedt u mooie boetiekjes, gezellige winkelcentra, heerlijke 
restaurantjes. De straten zijn zeer mooi versierd in deze mooie tijd. Ideale stad voor uw kerstinkopen! 
Prijs per persoon: € 38 Inbegrepen: busreis 

Rijsel, Kerstshoppen 
Voor een magische kerst, moet je op de kerstmarkt van Lille zijn. Deze bruisende locatie met zijn prachtige gevels 
zorgt voor een uniek decor tijdens de feestdagen. De stad wordt versierd met schitterende lichtjes en prachtige 
decoraties waardoor alles op een sprookje lijkt. 
Prijs per persoon: € 33 Inbegrepen: busreis 
 
WOENSDAG 7 DECEMBER 
VALKENBURG, Kerstmarkt Gemeentegrot en shopping 
Het ziet er naar uit dat het dit jaar opnieuw mag! De Kerststad Valkenburg barst boven én ondergronds weer 
los! Geniet gezellig en ontspannen van de vele lichtjes, de muziek en al het lekkers. In Valkenburg strijk je neer, 
voor een kerst in magische sfeer. We vertrekken om +/- 09u00, worden om 12u00 verwacht voor een bezoekje 
aan de Gemeentegrot. Vervolgens kunt u naar het centrum wandelen voor een bezoekje aan de mooi ver sierde 
winkelstraten. Terugreis om 19u00 
Prijs per persoon: € 54 Inbegrepen: busreis – entree Gemeentegrot  
 
ZATERDAG 10 DECEMBER 
KEULEN : Kerstmarkt en shopping 
Keulen straalt in een feestelijk gedecoreerde binnenstad. Elk jaar laten mensen zich tijdens de dagen voor kerst 
door de glans van de lichtjes verleiden tot sfeervol winkelen. Ook de stad Keulen is erop voorbereid haar gasten 
te ontvangen. Met haar aantrekkelijke kerstmarkten, mooi opgezette kerststallen en verschillende 
winkelmogelijkheden is deze stad van de Dom een geliefde bestemming, vooral in de tijd vóór de fee stdagen. We 
vertrekken om 07u00, stoppen onderweg voor een (facultatief) ontbijt en rijden door naar Keulen, waar we 
omstreeks 11u00 aankomen. Omstreeks 19u00 rijden we terug. (rechtstreekse rit) 
Prijs per persoon: € 43 Inbegrepen: busreis 

DUSSELDORF, Kerstmarkt en shopping 
De kerstmarkt in Düsseldorf is door de jaren heen een waar begrip geworden. Ieder jaar verwelkomt de stad 
duizenden bezoekers. Tijdens de donkere dagen voor kerst bruist het in het centrum van de stad. Alle straten 
en gebouwen zijn feestelijk verlicht. De pleinen zijn omgetoverd tot indrukwekkende kerstdorpen. We stoppen 
onderweg voor een (facultatief) ontbijt en rijden door naar Düsseldorf, waar we omstreeks 11u00 aankomen. 
We zetten u zo dicht mogelijk af bij het centrum. Omstreeks 19u00 rijden we terug (rechtstreekse rit) 
Prijs per persoon: € 43 Inbegrepen: busreis 
 
WOENSDAG 14 DECEMBER 
HASSELT, Beleef Winterland 
Ook Hasselt is omgetoverd in een gezellige kerstsfeer. Op het Kolonel Dusartplein gaat Winterland opnieuw door. 
Blikvanger is het gigantisch reuzenrad, waar u een wondermooi zicht heeft op de stad. Laat u tevens betoveren door 
de winterse pracht van de gezellige binnenstad. We vertrekken om 09u45 en zijn terug omstreeks 20u30. 
Prijs per persoon: € 33 Inbegrepen: busreis 

ZATERDAG 17 DECEMBER 
OBERHAUSEN, Shopping in Westfield Centro 
In Oberhausen is het overdekte winkelcentrum Westfield CentrO. Dit winkelcentrum is feestelijk versierd. Het 
winkelcentrum is megagroot en bestaat uit 2 verdiepingen met meer dan 200 winkels. Tijdens deze periode vindt u 
hier natuurlijk volop kledij, kerstartikelen en streekproducten. Het vertrek in Assenede is voorzien om 07u00 met een 
koffiestop (facultatief) onderweg. Omstreeks 11u00 komen we aan in Oberhausen. Het vertrek is voorzien omstreeks 
19u00 (rechtstreekse rit) 
Prijs per persoon: € 43 Inbegrepen: busreis 
 
Uren zijn steeds onder voorbehoud 

KERSTSHOPPING 
2022 
 


