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Historische 
kerstmarkt

Tourist Information Osnabrück | Osnabrücker Land 
Bierstraße 22–23 | 49074 Osnabrück | Tel: +49 541 3232202 
EMail: touristinformation@osnabrueck.de  
www.facebook.com/osnabrueck 
www.instagram.com/osnabrueck.de  
Openingstijden: ma t/m vrij 9.30–18 uur  
Adventszaterdagen: 10–18 uur

Route 
Met de auto  
Het parkeersysteem brengt uw auto veilig naar een van de vrije 
parkeergarages in het centrum. Ruim 5000 parkeerplaatsen zijn  
er beschikbaar.  www.parkenosnabrueck.de  

Met de bus  
Met de bussen van de Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) rijdt u 
met een dagticket voor € 5,90 (gezinsticket € 7,10) door het stadsge
bied, of met een regionale dagkaart (bijv. vanuit Georgsmarienhütte 
voor € 7,10) naar de kerstmarkt. Met het ticket reist u onbeperkt en  
is de hele dag geldig.  www.vos.info 

Download de app VOSpilot en u heeft het reisschema  
altijd bij de hand!  www.vospilot.info  

Met de trein 
NORDWESTBAHN vanuit het noorden met de RB 18 en RB 58 naar 
station Osnabrück Altstadt. Vanaf Bramsche rijden de treinen elk 
half uur. Met de RB 75 „Haller Willem“ rijdt u vanuit de zuidelijke 
regio naar Osnabrücker Hbf.  www.nordwestbahn.de  
WESTFALENBAHN om het uur vanuit Rheine en Hannover naar  
station Osnabrück Altstadt.  www.westfalenbahn.de 
EUROBAHN elk uur vanuit Bielefeld en Hengelo met de RB 61  
en uit Münster met de RB 66. Beperkt streekvervoer (Bus Shuttle  
van Kattenvenne naar Hbf Osnabrück).  
DEUTSCHE BAHN elk uur vanuit Bremen met de RE 9 naar  
Osnabrück Hbf.  www.bahn.de  
Voor touringcarorganisaties 
Een parkeerplaats vinden voor uw bus? Geen probleem in Osnabrück!    
www.osnabrueck.de/weihnachtsmarkt/service/fuerreisebusse
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Kerstmarkten in het Osnabrücker Land 
In de kleinere stadjes en plaatsjes in het Osnabrücker Land zetten  
de idyllische marktpleinen en historische bouwwerken mooie  
kerstmarkten in scene. Hier kunt u genieten van regionale  
ambachten en culinaire lekkernijen.  
Op www.osnabrueckerland.de/weihnachtsmaerkte vindt u  
een overzicht!  

Klein maar fijn

Fürstenau
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Groeten uit  Osnabrück  
Hemelse  

geschenken  uit onze shop!  
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1 Raadhuis 
2 Mariakerk 
3 Dom St. Peter 
4U Invalidetoiletten  

  Tourist Information

In de buurt van de  
kerstmarkt gelegen 
parkeergarages: 
• AltstadtGarage,  
   Lohstraße 9 
• StadthausGarage,  
   NatruperTorWall 2 
• NikolaiGarage  
   Hakenstraße 5 
• L&TGarage, 
   Herrenteichsstraße 23a 
• VitihofGarage, 
   Gerberhof 10 Eine Gesellschaft der Stadt
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Kerken, Musea en Theater – ook de evenementenkalender  
van de kerken en culturele inrichtingen staat tijdens de feestdagen 
vol met activiteiten.  

 
Met adventsmissen, orgelconcerten en 

 in scene gezette kribben nodigen de  
omliggende kerken – Dom, St. Maria,  
St. Katharina en St. Johann – u uit. En het 

theater van de stad presenteert dans,  
toneel, opera en poppentheater.  

 
Of u brengt een bezoek aan een museum. Te voet bereikt u al  
snel het door de toparchitect Daniel Libeskind ontworpen  
Felix NussbaumHaus, de Kunsthalle, het Erich Maria Remarque
 Vredescentrum of het Diocesaanmuseum. Meer musea vindt  
u online via www.osnabrueck.de/museen 
 

Dom FelixNussbaumHaus Theater Osnabrück

Eventlocaties,  

programma‘s  

en data op   

www.osnabrueck- 

erleben.de

Officiële opening van de 
historische kerstmarkt  
Ma 2111 | 18 uur op de  
trappen van het Raadhuis op  
het marktplein   
 
Raadhuis van de  
Vrede van Westfalen 
Breng een bezoek aan de i 
ndrukwekkende vredeszaal,  
de nabootsing van het vredes 
verdrag en het stadsmodel. Het 
Raadhuis draagt het „Europees 
erfgoedlabel als plaats van de 
Vrede van Westfalen“.  
Ma–vrij 10–17 uur;  
Za 9–16 uur; Zo 10–16 uur.  
Kerstavond, 1e + 2de kerstdag, 
oud en nieuwjaarsdag gesloten  
 
Mariakerktoren   
Betoverend: het uitzicht van  
boven over de feestelijk verlichte 
stad en de historische kerstmarkt.   
Openingstijden  
2111 t/m 2212: Ma, di en do 
18–20 uur; Vrij 18–21 uur;  

Za 16–21 uur; Zo 11.30–20 uur;  
Woensdag gesloten  
 
Bezoek van Nicolaas  
Vanaf 1 december op vrijdag t/m 
woensdag vanaf 16.30 uur opent 
Nikolaas een deurtje van de  
adventskalender. Donderdag  
om 17 uur beklimt Nikolaas de 
Mariakerk en opent aansluitend 
een deurtje van de advents 
kalender. Op 6 december brengt 
Nikolaas zijn ‚knecht Ruprecht‘ 
mee naar de kerstmarkt.  
 

Highlights  
op de kerstmarkt 
• Reuzenrad voor de kathedraal 
• Uitbreiding van de kerstmarkt 
   naast de kathedraal 
• Woensdag muzikale bege  
   leiding door het St. Marien  
   trombonekoor uit de Marien 
   kerktoren 
• Op 10 december om 17 uur 
   speelt het Duitse tubaforum op 
   de trappen van het Raadhuis. 

Agenda  
& tips
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Wanneer het marktplein bedekt is onder een stralende glans, de 
winkels mooi verlicht en versierd zijn, kerstverlichting de straten 
versiert en een heerlijke geur van amandelen, glühwein en dennen
groen door de straten verspreid wordt, begint een van de mooiste 
tijden in Osnabrück: de kerstperiode.   

Tussen bekende merkwinkels, kleine boetiekjes en het grootste  
familiewarenhuis van Duitsland „L&T“ wordt kerstshoppen 
in de Große Straße tot aan de Krahnstraße een onvergetelijke  
ervaring.  

In de idyllisch verlichte en feestelijk versierde steegjes van het  
oude centrum en de Redlinger Straße bevinden zich smaakvolle 
restaurants, koffietentjes, wijn, gin, whisky en delicatesse 
winkels. Het oude centrum zelf strekt zich uit tot aan het Heger  
Tor in het westen en tot aan de Dom en het Hasekwartier in  
het oosten.  

De Hasestraße is vooral bekend vanwege zijn kunstateliers,  
platenzaken en de huisbrouwerij Rampendahl.   

De binnenstad van Osnabrücker biedt bovendien een uniek  
historisch decor. Voorbij de gedecoreerde vakwerkfaçades in  
de Krahnstraße bereiken bezoekers het hart van het historische 
centrum: het plein voor het Raadhuis van de Vrede van Westfalen 
dat, omringd door de Mariakerk en historische gevelhuisjes,  
het schouwtoneel van de kerstmarkt is.  

Al sinds jaren behoort hij tot de mooiste van het noorden en is in 
heel Duitsland en daarbuiten zeer geliefd: de Osnabrücker kerst
markt voor het historische decor van het raadhuis, de Mariakerk  
en de Dom St. Peter.  

Van 21 november tot en met 22 december is hij dagelijks tussen  
12 en 21 uur geopend. Populaire plekken zijn de grootste speelklok 
ter wereld voor het theater en het ruim 100 jaar oude  traditionele 
carrousel van de familie Telsemeyer voor het Raadhuis van de Vrede 
van Westfalen. Een beker glühwein, geroosterde  amandelen en een 
‘Käsegriller’ zijn een must tijdens een bezoek   
aan de kerstmarkt in Osnabrück. 

2111 t/m 2212 | dagelijks van 12–21 uur 
www.osnabrueckerleben.de

Volop lichtjes  
en kerstbetovering

Betoverende advent 
in Osnabrück 

Wat is er te doen in Osnabrück en  
in de regio? De digitale OSkalender 
presenteert het evenementen 
programma voor elke dag en elke 
smaak. Vind leuke tips voor van
daag en voor de dagen erna op    
www.oskalender.de

Rondom de  
kerstmarkt
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