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route d’amuse
www.route-damuse.nl

een gezellige wandeling door het mooie geulstadje 
Valkenburg. 

Onderweg geniet u van een aantal heerlijke amuses bij 5 

gerenommeerde horecagelegenheden. Voor kinderen is er 

natuurlijk een amuse d’enfant. 

De routes zijn van 14 november 2014 t/m 4 januari 2015  

dagelijks te wandelen tussen 12.00 en 18.00 uur m.u.v.  

1e Kerstdag en nieuwjaarsdag (24, 26 en 31 december  

tot 16.00 uur) en verkrijgbaar bij VVV Zuid-Limburg, Landal 

Kasteeldomein De Cauberg, de Readshop aan de Dr. Erens-

straat en bij de meeste deelnemende restaurants. De route-

kaart inclusief hapjes kost € 9,95 p.p. 

Meer info op: www.route-damuse.nl

kerststad Valkenburg
www.kerststad.nl

kerst is de meest gezellige tijd van het jaar en zou veel 
langer moeten duren. 

Gelukkig is het van 14 november 2014 t/m 4 januari 2015 

elke dag kerst in Valkenburg, de Kerststad van Nederland. 

Je ziet, ruikt, hoort en proeft hier in alles kerst en er is van 

alles te beleven. Kijk voor een overzicht van de kerstactivi-

teiten per dag op: www.kerststad.nl

christmas parade

laat je betoveren door de magische christmas parade! 

Twee keer per week trekt deze betoverende parade van 

verlichte praalwagens en dansers in prachtige kostuums 

op een speciaal voor de Parade gecomponeerde sound 

track door het centrum van Valkenburg. Vanaf 15 novem-

ber iedere woensdagavond om 19.00 uur en iedere zater-

dagavond om 19.30 uur. De route van de Christmas Parade 

is te vinden op: www.kerststad.nl



kerstmarkt gemeentegrot
www.kerstmarktgemeentegrot.nl

de oudste en grootste ondergrondse kerstmarkt van 
europa

De 29ste kerstmarkt in de Gemeentegrot, gelegen onder-

aan de bekende Cauberg, is de grootste en oudste onder-

grondse kerstmarkt van Europa. U zult verrast zijn door 

de mooie settings en decors, die harmonisch overgaan in 

stands met mooie kerst- en cadeauartikelen. De ruime en 

lange gangen, die deze Gemeentegrot typeren, nodigen 

de bezoekers uit voor een urenlang verblijf in een muzikale 

en met uitstekende voorzieningen uitgeruste kerstgrot.

 

openingstijden
14 november 2014 t/m 23 december 2014
Maandag - vrijdag 11.00 - 20.00 uur

Zaterdag - zondag 10.00 - 21.00 uur

Dinsdag 23 december 11.00 - 18.00 uur

entree
Volwassenen € 5,00

Kinderen < 12 jaar € 3,00

Kinderen < 5 jaar € 0,00 iy

kerstmarkt fluweelengrot
www.fluweelengrot.nl

lichtjes, kerstbomen en prachtige decoraties…

Bezoek in de periode van 14 november t/m 23 december 

2014 de sfeervolle en warme kerstmarkt in de Fluweelen-

grot. Naast de mooie decoratie voert een rondgang door 

de Kerstmarkt Fluweelengrot u langs de indrukwekkende 

wandschilderingen, sculpturen, een unieke 18de eeuwse 

kapel, stands met kerst- en cadeauartikelen, oude am-

bachten en een gezellige horecagelegenheid.

openingstijden
14 november 2014 t/m 23 december 2014
Zondag - donderdag 10.00 - 19.00 uur

Vrijdag - zaterdag 10.00 - 21.00 uur

Dinsdag 23 december 10.00 - 18.00 uur

entree
Volwassenen € 5,00

Kinderen < 12 jaar € 3,00

Kinderen < 5 jaar € 0,00

iy



kerststal wilhelminagrot
www.kerststalValkenburg.nl

magisch Zand… waar het échte kerstgevoel begint!

Volg de engelen en de sterren... Stralender dan ooit, ontdekt u 
het kerstverhaal in de spelonken van de Wilhelminagrot, waar 
de levensgrote en fascinerende zandcreaties ieder moment tot 
leven lijken te komen. Volg de wonderbaarlijke ondergrondse 
route en u komt terecht bij de grootste Europese zandsculptu-
ren kerststal. Na uw bezoek aan de Kerststal kunt u per kabel-
baan (retourrit) naar Café-Restaurant De Wilhelminatoren waar 
u iets lekkers kunt nuttigen. Het adembenemende vergezicht 
over het Geuldal zorgt voor de rest. 

openingstijden
14 november 2014 t/m 4 januari 2015
Dagelijks geopend 11.00 - 18.00 uur
25 december en 1 januari  gesloten

entree
Volwassenen  € 5,00
Inclusief retour kabelbaan  € 8,50
Kinderen < 12 jaar  € 2,50
Inclusief retour kabelbaan  € 5,00

i

kerst in mergelrijk
www.mergelrijk.nl/kerst

kerst in mergelrijk is een ware beleving voor alle zin-
tuigen tijdens kerst. 

Proef de kerstsfeer in deze schitterende kerstgrot, geniet 
van prachtige mergelkunst, luister en kijk naar boeiende 
kerstverhalen, voel de mergel en maak er zelf een kerst-
souvenir van en aanschouw o.a. een levensgroot mergel-
beeld van De Nachtwacht van Rembrandt. Kortom: een 
veelzijdige beleving in deze nieuwe kerstgrot. Dit mag u 
niet missen!

Tijdens Kerst in MergelRijk ontvangt u € 2,00 korting op 
de normale entree van MergelRijk en op slechts 750 meter 
afstand van de kerstmarkt.

openingstijden
14 november 2014 t/m 4 januari 2015
Dagelijks geopend 10.00 - 17.00 uur
25 december en 1 januari  gesloten

entree
Volwassenen € 6,50
Kinderen < 12 jaar € 4,50
Kinderen < 5 jaar € 0,00

iy



santa’s Village
www.santasVillage.nl

 
beleef santa’s Village in de gezellige binnenstad van 
Valkenburg.

Het Theodoor Dorrenplein is tijdens de winterperiode  
omgetoverd tot een sprookjesachtige plek, met Europa’s 
grootste zingende kerstboom verlicht met wel 5000 lampjes 
en een tiental kaarsen en kerstballen, fonkelende lichtjes, 
authentieke larikshouten chalets en nostalgische attracties.

Naast de vele horecagelegenheden in het centrum kunt 
u in Santa’s Village genieten van heerlijke warme hapjes 
en drankjes. Uiteraard staat Santa de Kerstman op gezette  
tijden weer klaar om samen met u op de foto te gaan staan. 
Maak uw bezoek aan Santa’s Village compleet met een be-
zoek aan de gezellige winkels met mooi versierde etalages.

openingstijden
Van 15 november 2014 t/m 4 januari 2015.

entree
De toegang is GRATIS!

VVV Zuid-limburg
www.VVVZuidlimburg.nl

met korting naar de beide kerstmarkten?
Om beide ondergrondse kerstmarkten te bezoeken, zijn er 
combikaarten verkrijgbaar. U koopt deze voor € 9,00 p.p.  
en bespaart hiermee € 1,00 p.p. De kaarten zijn te koop bij 
de VVV Limburg Winkels en aan de kassa’s van de Gemeen-
tegrot en de Fluweelengrot. De kaarten zijn vanaf medio 
september online te bestellen via: www.limburgwinkel.nl

kerstarrangementen en eVenementen
Naast (combinatie) tickets voor de kerstmarkten, de 
Kerststal en Kerst in MergelRijk, zijn er nog tal van  
andere aantrekkelijke arrangementen, culinaire  
wandelingen en (actieve) winterse uitstapjes verkrijgbaar 
bij VVV Zuid-Limburg. Ook vinden er in de kerstperiode 
vele leuke evenementen plaats. Kijk voor een overzicht op:  
www.kerstinzuidlimburg.nl
 
uw Verblijf 
Tijdens de kerst is het prima vertoeven in Kerststad Valken-
burg. VVV Zuid-Limburg nodigt u uit voor een heerlijk verblijf 
in deze regio. Laat u informeren over de vele overnachtings-
mogelijkheden en sfeervolle accommodaties. Bezoek voor 
meer informatie de website: www.vvvzuidlimburg.nl of bel: 
0900-555 9798 (€ 1,00 p.g.).



www.facebook.com/kerststadvalkenburg
www.twitter.com/kerststadvalkenburg


