Openingstijden : 27-11 tot en met 22-12-2019
woensdag en donderdag (en 16- en 17-12): 
vrijdag en zaterdag: 
zondag : 

van 14 u tot 21 u
van 14 u tot 22 u
van 12 u tot 20 u

Toegangsprijzen :
woensdag:
donderdag en vrijdag :
zaterdag en zondag :
Kinderen (van 6-16 j)
Mindervalide met kaart *

4,00 €
8,00 €
9,50 €
2,00 €
2,00 €

* Vrije toegang voor begeleidingspersonen enkel indien de
mindervalide in het bezitis van een speciale kaart “nood aan begeleiding”.

maandag 16-12 en dinsdag 17-12: 
Abonnement 	
Groepstarief 1 gratis toegang per 10 (9+1)
Happy hour vanaf 19 u:
woensdag tot en met vrijdag en zondag:	
zaterdag:	

Reservering

Als u een tafel of ruimte wilt reserveren voor een ontvangst
of diner, kunt u de gewelfde ruimten van het kasteel of een
smaakvol ingerichte ‘Berghut’ voor maximaal 150 personen
reserveren.
Of het nu een familie- of personeelsfeest betreft: de kerstmarkt van Merode biedt u een warme en vriendschappelijke
sfeer in een romantische omgeving.
Informatie : www.weihnachtsmarkt-merode.de
Kontakt : info@weihnachtsmarkt-merode.de

Romantische
Kerstsfeer
kasteel Merode
met traditionele ambachten op
(tussen Aken en Keulen)

4,00 €
25,00 €
3,00 €
4,00 €

Gildedag met Driekoningen-schieten :
zaterdag, 30-11-2019
Geüniformeerd schutters krijgen gratis entree

Bezoek van Sinterklaas :
vrijdag 06-, zaterdag 07- en zondag 08-12-2019
Sint Lucia Feest :
vrijdag 13-, zaterdag 14- en zondag 15-12-2019
De Lange Nacht der Lichten met vuurwerk :
zaterdag 7- en zaterdag 21-12-2019, 18.30u
Overgave van het Vredeslicht uit Bethlehem :
zaterdag 21-12-2019
De opbrengsten van het kerstmarkt dragen bij aan het behoud van het kasteel.

Adres :

Schloss Merode • Eifelstraße • D - 52379 Langerwehe
Volg voor gratis parkeren de borden.
A4

Uitrit 5d
L12n

(Aken)

Organisatie :

ARGE Weihnachtsmarkt Merode • Kreuzherrenstr. 1 • 52379 Langerwehe
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Van 27 november
tot en met 22 december 2019
Open van woensdag tot en met zondag
In de vierde adventsweek ook open op maandag en dinsdag.

In de oorlog gebombardeerd en na decennia van wederopbouw in 2000 door een grote brand verwoest,
straalt het historische gebouw in het adventsseizoen
in hoopvol licht. In 2009 is de eerste „romantische
kerstmarkt“ op het privéterrein begonnen.

* Uitgeroepen in 2011 tot de mooiste kerstmarkt in NRW bij WDR televisie “Daheim und unterwegs”

Zoveel vensters als dagen, zoveel deuren als weken, zoveel torens als maanden in het jaar.

Net vóór Advent opent Prins CharlesLouis de Merode de poorten van zijn
kasteel voor de “Romantische kerstsfeer
met traditionele ambachten”, die in 2011
tot “de mooiste kerstmarkt van NoordrijnWestfalen” gekozen werd. Dit kasteel van middeleeuwse oorsprong (12de eeuw), is één van de meest
prestigieuze kastelen van het Rijnland.

Met zijn succesvolle mix van traditioneel handwerk
en geselecteerde gastronomie, open haardvuur, romantische verlichting en een mooie muzikale achtergrond, biedt deze markt een uniek sfeer en heeft dus
internationaal reputatie opgedaan.

Laat je betoveren!
Traditionele ambachten en
regionale gastronomie
Glasblazers, steenhouwers, smeden, makers van
kerststallen, mandenvlechters, tinnengieters, en chocolatiers produceren voor de ogen van de bezoekers
hun gespecialiseerde waren. Elke dag staat een grote
ketel met „Feuerzangenbowle“ op het vuur. Overal is
de winterlucht gevuld met heerlijke geuren van Glühwein, regionale specialiteiten en zoete lekkernijen.

DE HOOGTEPUNTEN:
De Lange Nacht der Lichten met muziekvuurwerk
(07-12 en 21-12-2019)

Het Kerstengel komt eraan (elke dag)!

Met muziek, pyrotechniek en natuurlijke lichtbronnen worden de
bezoekers op een romantische en zeer emotionele reis naar de fantasiewereld gezonden.

In navolging van de Beierse traditie verschijnt regelmatig
een kerstengel in het hoogste raam van het kasteel, die de
boodschap van Advent uitdraagt en iedereen uitnodigt om
enkele klassieke kerstliederen mee te zingen.

Sinterklaas (06-, 07- en 08-12)

Voor de jongste bezoekers

Na de optreden van het Kerstengel verwelkomt Sinterklaas de kinderen en heeft een kleine verassing voor iedereen.

Sint Lucia Feest (13-, 14- en 15-12)
Volgens de oude traditie wandelt Sint Lucia een wit gewaad en een
kroon van licht over de markt. Kinderen zijn van harte welkom om
deel te nemen aan de sfeervolle muzikale processie.

Een nostalgische kindercarrousel en wondermooie poppenkastvoorstellingen zorgen voor gevarieerd vermaak! Veel ambachtslieden, zoals de pottenbakker en de glasblazer, nodigen
de jonge bezoekers uit om mee te doen. Een mini-reuzenrad
biedt de mogelijkheid om de markt vanuit vogelperspectief
te bekijken.

