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Bernkastel is als wijnstad een ideale bestemming voor een 
weekendje weg. In de adventstijd baadt de stad in licht en ge-
zelligheid. De feestelijke sfeer, de kerstmarkt en de vele eve-
nementen trekken jaarlijks vele toeristen en citytrippers aan. 
Waar vind je immers deze unieke cocktail van een bruisende 
winter met pittoreske vakwerkhuizen en romantische straat-
jes? De toeristische diensten, handelaars en vakwerklieden, 
cafés en restaurants, allemaal slaan ze de handen in elkaar 
en toveren ze Bernkastel elk jaar weer om in een schitterende 
kerststad. 

We kozen voor u een weekend dat bol staat van de kerstige con-

certen en activiteiten. Uniek is de aankomst van de fakkelzwemmers 

op zaterdagavond! Moedige ijsberen trotseren vanavond het koude 

rivierwater, gewapend met een brandende fakkel. Van op de oever van 

de Moezel ben je getuige van ontelbare lichtjes die magisch reflecteren 

op het water. Samen met hen arriveert Sinterklaas per boot. En wie 

weet heeft hij wel een cadeautje bij voor de kleinsten!

NIET TE MISSEN:
• Handgemaakte kerststallen: getalenteerde handwerkers stellen hun 

zelfgemaakte kerststalletjes ten toon.

• Rondvaart op de Moezel met glühwein

• Verschillende fanfares, korpsen en kerstconcerten

Voor het volledige programma komt u best na de zomervakantie eens 

even in ons reisbureau langs.

HOTEL DOLCE VITA
kamer en ontbijt
Gezellig hotel uit de jaren ’50 dat in 2013 volledig gerenoveerd is, ligt in het 
stadsdeel Kues van Bernkastel-Kues. Het heeft een eigen restaurant. Het hotel biedt 
stijlvolle kamers, voorzien van het nodige comfort. De moderne badkamers bieden 
een bad of douche en haardroger. Na 10 minuutjes wandelen sta je in het centrum 
van Bernkastel, en dus op de kerstmarkt. 

3 DAGEN   BERNKASTEL 

AFREIS: 30 NOVEMBER 2018
Prijs per persoon:  € 198,-
Toeslag single: € 50,-
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