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Van koninklijke wintersprookjes tot exclusieve kerstinkopen 

Kerstmarkten en meer in Baden-Württemberg 

De kerstmarkten in het Zuid-Duitse Baden-Württemberg zijn net zo gevarieerd als de regio 
zelf: van barokke tot koninklijke markten in gezellige vakwerksteden en statige kastelen, op 
stemmige marktpleinen en in de Outletcity. 

 

Ludwigsburg: een barokke kerst 
 
Majestueuze engelen spreiden hun glinsterende vleugels uit over liefdevol versierde 
kraampjes. Duizenden fonkelende lichtjes voorzien de statige marktplaats van een gouden 
gloed. Ambachtslieden verkopen hun met liefde en aandacht vervaardigde producten. En 
overal heerst de geur van hete kastanjes en Holzofendinnede, een delicatesse die te 
vergelijken valt met Flammkuchen, de Duitse variant van de pizza. En het wordt pas echt 
bijzonder wanneer de Württembergse koning Frederik de Eerste opnieuw tot leven komt en 
zich in zijn prachtige gewaad en met zijn hofhouding onder de bezoekers van de kerstmarkt 
begeeft. 
Van 27 november tot 23 december 2018 dagelijks geopend van 11:00 tot 21:00 uur. 
www.ludwigsburg.de 

 

Tübingen: een unieke kerstmarkt in de vakwerkstad 
 
Als u op zoek bent naar een bijzondere kerstmarkt, bent u in Tübingen absoluut aan het 
juiste adres. In het derde adventsweekend vormen honderden versierde kerstkraampjes en 
de prachtige vakwerkhuisjes in de historische binnenstad een gezellig en sfeervol geheel. 
Overal heerst de geur van warme glühwein en kinderpunch, kruiden en geroosterde 
amandelen. De meeste producten die worden aangeboden op de stands van hoofdzakelijk 
particulieren zijn zelf gemaakt, bereid, gesneden, gedraaid, ingemaakt, geschilderd, geperst 
en getimmerd. 
Vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 21:00 uur, zondag van 11:00 tot 19:00 uur. 
www.duitsland-reisgids.nl 

 

 

 

http://www.ludwigsburg.de/
https://www.duitsland-reisgids.nl/vakantietips/tubingen.html


 

 
 

Burg Hohenzollern: een koninklijk wintersprookje 

 

Het kasteel Hohenzollern is de voorouderlijke zetel van de Hohenzollern dynastie en kent 
een duizend jaar oude familiegeschiedenis. Het torent trots uit boven de regio Zollernalb 
tussen Stuttgart en de Bodensee en opent dagelijks zijn deuren voor gasten uit alle delen 
van de wereld. In de winter biedt het kasteel een sprookjesachtig uitzicht op het besneeuwde 
landschap. De Koninklijke Kerstmarkt, die in het eerste en tweede adventsweekend 
plaatsvindt op de binnenplaats van het kasteel, in de kasteeltuin en in een deel van het 
kasteel, wordt beschouwd als een van de mooiste markten die Duitsland te bieden heeft. 
www.burg-hohenzollern.com 
 

 

Outletcity Metzingen: magic winter dreams 
 
Van 26 november 2018 tot en met 5 januari 2019 trakteert de Outletcity Metzingen 
bezoekers op een unieke winkelervaring die hun winterse modedromen waarmaakt. Naast 
exclusieve cadeau-ideeën zijn er diverse winterse hoogtepunten en activiteiten voor het hele 
gezin. Op de kerstmarkt zijn klassieke lekkernijen verkrijgbaar die uitnodigen tot een 
ontspannende pauze in een stemmige kerstomgeving. En van 27 december t/m 29 
december 2018 valt er van 09:00 tot 21:00 uur extra winkelplezier te beleven! 
www.outletcity.com  
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Please get in touch with us directly: 

 

State Tourist Board Baden-Württemberg 
Esslinger Strasse 8 
70182 Stuttgart, Duitsland 

T 49 (0)711 / 23858 - 0 
F 49 (0)711 / 23858 - 99 
www.tourism-bw.com 
info@tourismus-bw.de 

 

TourComm Germany GmbH & Co. KG 
Olbrichtstraße 21, Duitsland 
69469 Weinheim 
 
T +49 (0)6201 / 60208 - 13 
F +49 (0)6201 / 60208 - 29 
southwestgermany@tourcomm-germany.com  
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