Keulse Haven-Kerstmarkt bij het Chocoloade museum
Buitengewoon Kerst-highlight in Keulen!
Dit jaar zal de Keulse Haven-Kerstmarkt aan het Chocoloade
museum voor een schilderachtige coulisse direct aan de Rijn
de ingang tot de Rheinauhafen beleven, en Keulen in de kerst
sfeer aan een maritiem facet rijker maken.
Passend tot de omgeving vind zich het thema “Haven” in
vorming, decoratie, podium-programma en het aanbod van
goederen van de nieuwe haven kerstmarkt aan het Chocolade
museum terug. Sneeuwwit gedecoreerde tempeltenten met
houten vloer en pundtdaken, die aan planken en scheepszeilen
doen herinneren, geven aan de nieuwe markt een stijlvolle,
moderne kerst atmosfeer. Met een veelvoud van rond 70
verrassende kramen behoort de haven-kerstmarkt tot de
grootste kerstmarkten in Keulen.
Hartelijke “zeelieden” bieden in levendige havenatmosfeer visspecialiteiten, fijne gerechten en dranken uit de
hele wereld, alsmede een zeer exclusief aanbod van goederen en kunsthandwerk rondom het thema “haven” ,
“zeevaart”, “Keulen” en “kerstmis”.
Ons kulturele- en ontspanningsprogramma onderstreept de levendige haven atmosfeer en
kerststemming. Van Shanty tot de klassieke kerstlied –hier brengt men graag een paar minuten
door met luisteren en het drinken van een glas Glühwein. Een bijzondere attractie voor families
met kinderen zijn de “Rijn-Piraten”, die met zeemansgaren en piraten-jonglage een highlight
vormen.
Omgeven van middeleeuwse Malakoffturm, van de geschiedkundige
havendraaibrug, het veelvuldig bezochte Chocolade museum, fascinerend
designer art’otel en de rivier de Rijn wordt de stemming van de Keulse HavenKerstmarkt zo voor de bezoekers van dichtbij en veraf als “kerstmarkt aan het
water” tot en attraktief en spannend doel.
Een aanvulling bij deze kerstmarkt kan een bezoek aan het Sport-/Olympic
museum of Chocolade museum zijn.
Toegang vrij!
Openingstijden: 24 nov. tot 23 dec. 2017 (Feestdag 26 nov. gesloten),
zo. tot do. 11-21 uur, vrij en za 11-22 uur
Lopen: 5 minuten van de Oude stad via leuk Rijnoever promenade.
Tour-Bus: halte direkt voor de marktplein! (Navi: Holzmarkt 4, 50678 Köln)
Vrij koffie/cacao voor buschauffeur/reisleiders op aanvraag!
Auto: parkeergarage Rheinauhafen, roode sector Musea. (Navi: Harry-Blum-Platz 2, Köln)
Bus: Nr. 133, halte Schokoladenmuseum, Trams: U1,7,9 halte Heumarkt (ga naar de Rijn, vervolgens recht)
Plaats: Chocolade museum, Rheinauhafen Keulen, Informaties: www.hafen-weihnachtsmarkt.de
Contact: eventleute GmbH, maileventleute.de, Tel. +49-221-3101887
(each bus driver / courier receives on request a voucher for a hot drink)
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