
Toerisme

Carol singers, Christmas crackers en twinkelende lichtjes:  
tijdens de donkere dagen voor Kerst waan je je in Londen in 
een verhaal van Dickens. Een very merry Christmas!

Windowshoppen
Elk jaar strijden de Londense warenhuizen om de kerst etalage 
met de grootste wow-factor. Zoals speelgoedwinkel Hamleys 
met z'n extravagante etalage (niet alleen voor kinderen!).  
En Harvey Nichols en het klassieke Harrods, waar het een en 
al linten, lichtjes, pracht en praal is. Hamleys, 188-196 Regent Street; 

Harvey Nichols, 109-125 Knightsbridge; Harrods, 87-135 Brompton Road

Zwieren en zwaaien
Bind de ijzers onder en ga een uurtje schaatsen op het  
prachtige binnenplein van Somerset House. somersethouse.org.uk

Kerstmarkten
Christmas shopping in de Britse hoofdstad is niet compleet 
zonder een bezoek aan een gezellige kerstmarkt. Winter 
Wonderland in Hyde Park (18 nov t/m 2 jan 2017) is een klas-
sieker met schaatsbaan, reuzenrad en kraampjes. Of struin 
met een mok warme cider rond op Boroughmarket, de fijnste 
foodmarkt van Londen, en doe je te goed aan gingerbread 
cookies. hydeparkwinterwonderland.com, boroughmarket.org.uk

Met de boot en trein
Stap aan boord van de nachtferry Stena Line en 
arriveer vroeg én uitgerust in Harwich. De trein 
brengt je naar London Liverpool Street Station  
en het vlakbij gelegen driesterren Thistle City 
Barbican Hotel. Londens hippe wijk Shore ditch  
ligt op een steenworp afstand van het hotel en de 
rest van de stad laat zich met de metro prima ver-
kennen. Het hotel heeft meerdere restaurants en 
bars, een wellness en 463 comfortabele kamers.

Inbegrepen
  retourovertocht Hoek van Hol land-Harwich met 

Stena Line     verblijf aan boord in een binnenhut  

Dit jaar géén lastminute shopsessie, maar  
lekker de tijd nemen voor je kerstinkopen  
in Londen, Parijs of Berlijn. En als Margriet-
lezeres ga je er extra voordelig naartoe!

DELUXE
KERSTSHOPPEN

Speciaal  
voor Margriet-

lezeressen:

Londen v.a. 

€189 

LONDON CHRISTMAS STYLE
  1 of 2 nachten verblijf in een kamer met bad en/of 

douche en toilet o.b.v. logies/ontbijt    treinretour 
2e klas Harwich-Liverpool Street Station    100% 
reisgids Londen

Prijs & periode
4 dagen € 195 (01/11-11/12) en € 189 (12/12-31/12) 
o.b.v. tweepersoonskamer en € 295 (01/11-11/12) 
en € 285 (12/12-31/12) o.b.v. eenpersoonskamer. 
5 dagen € 282 (01/11-11/12) en € 275 (12/12-31/12) 
o.b.v. tweepersoonskamer en € 449 (01/11-11/12) 
en € 432 (12/12-31/12) o.b.v eenpersoonskamer. 
De prijzen zijn excl. € 27 reserveringskosten per 

boeking, bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per 
boeking van max. 9 pers., (doorlopende) reis- en/
of annuleringsverzekering, eventuele toeslagen 
andere huttypes, maaltijden aan boord, vervoer in 
Londen. Vertrekmogelijk heden: dagelijks. Toeslag 
hotel:  € 30 p.p.p.n. in een tweepersoonskamer en 
€ 61 p.n. in een eenpersoonskamer in de periode 
01/11 t/m 11/11 bij verblijf op ma t/m do.

Informatie & reservering
Voor informatie en boekingen bel Buro Scanbrit, 
tel: 020 - 462 10 40 (ma t/m vr 10.00-17.30 uur,  
za 10.00-16.00 uur) of zie margriet.nl/londen.

Merry Christmas 

De Burlington 
Arcade is Enge lands 
oudste (1819) en 
langste winkelgalerij.

Hét foto
moment: de 
kerstboom 
bij Covent 
Garden.
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Joyeux Noël

Met de trein
Het volledig gerenoveerde driesterrenhotel  
Albe Bastille ligt vlak bij Place de la Bastille, Place 
des Vosges en de hippe wijk Le Marais. Een heer-
lijke plek om te slenteren langs prachtige etalages 
en te genieten van de goedgeklede Parisiennes, 
bij voorkeur met een café crème en croissant. 
Ook fijn: er stopt een metro vlak voor de hotel-
deur. Het charmehotel telt 31 comfortabele, 
smaakvol ingerichte kamers met bad of douche, 
koffie- en theefaciliteiten, airconditioning en  
andere gemakken.

Pas als de talloze lampjes langs de Champs-Élysées bran-
den en de schappen van de grand magasins zijn gevuld 
met cadeaus, is het officieel Kerst in Parijs, oftewel Noël.

Windowshoppen
Le Bon Marché begon ermee aan het begin van de twintig-
ste eeuw en sindsdien doen luxe warenhuizen wereldwijd 
mee: het spectaculair uitdossen van de etalages rond de 
kerstdagen. Twee klassieke grands magasins in Parijs die je 
niet wil missen: Galeries Lafayette met prachtige etalages 
en een joekel van een kerstboom onder de glas-in-lood-
koepel. En daarnaast warenhuis Printemps, waar jaarlijks 
een beroemde ontwerper carte blanche krijgt om de etala-
ges op te tuigen. Galeries Lafayette, 40 Boulevard Haussmann; Printemps, 

64 Boulevard Haussmann

Haute-couture kerst boompjes
Jaarlijks ontwerpen de grootste namen in mode, design  
en architectuur – van Chanel tot Vuitton – een eigen boom 
die worden tentoongesteld in het Théâtre des Champs-
Élysées van 18 t/m 20 november. lessapinsdenoeldescreateurs.org

Marché de Noël 
Het grootste kerstspektakel in de lichtstad vind je op de 
Champs-Élysées. Tijdens de feestmaand verandert de straat 
in een winterwonderland met een reusachtige kerstmarkt, 
ijsbaan en een zeventig meter hoog reuzenrad.

Mmm(acarons)
Op zoek naar een cadeautje voor een zoetekauw? Verlaat 
Parijs dan niet zonder een doosje macarons van Ladurée. 
En trakteer jezelf in deze klassieke salon de thé op een  
tarte tatin. Waarschijnlijk moet je even wachten op een 
plekje, maar ondertussen kun je je heerlijk vergapen aan 
het chique interieur en dito dames. 18 Rue Royale, laduree.com

Inbegrepen
  treinretour vanaf Amsterdam CS, Schiphol, 

Rotterdam CS, Antwerpen CS of Brussel Zuid  
naar Parijs Gare du Nord (2de klasse, RIT4)
  zitplaatsreservering (in- en uitstapplaats dienen 

gelijk te zijn)    3x overnachting in Hotel Albe 
Bastille in tweepersoonskamer    3x uitgebreid 
ontbijtbuffet     boottocht over de Seine

Prijs & periode
Vanaf € 219 p.p. (in december vanaf € 229 p.p.) of 
€ 115 p.p. o.b.v. eigen vervoer (in december vanaf 

€ 119 p.p.), verlenging vanaf € 58 p.p.p.n. o.b.v.  
logies en ontbijt. De aanbieding geldt van 24 okto-
ber t/m 31 maart 2017. De prijzen zijn excl. reis-  
en annuleringsverzekering, transfer station – hotel 
v.v., eventuele toeslag RIT1, 2 of 3 tarief en toeslag 
1e klasse, bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per 
boeking, reserveringskosten € 19,50 per boeking.

Informatie & reservering
Voor informatie en boekingen zie margriet.nl/pa-
rijs of bel de reisadviseurs van de Jong Intra 
Vakanties, tel: 0180 - 45 78 03 o.v.v. STPARY1.

Speciaal  voor Margriet-lezeressen:  Parijs v.a.  
€219

Geniet op een (verwarmd) terras 
van een chocolat chaude.

Patisserie 
Ladurée op 
de Champs
Élysées.

KERST À LA PARIS
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Fröhliche 
Weihnachten

Met eigen vervoer
Het driesterren Holiday Inn Express Berlin City 
Centre is recentelijk gerenoveerd en ligt in het 
hartje van Berlijn, met het Potsdamer Platz op 
loopafstand. Het hotel is gemakkelijk te bereiken 
met de auto en ligt op twintig minuten (met de taxi) 
van Berlin Tegel Airport. Het hotel beschikt over 
256 comfortabele kamers, stuk voor stuk voorzien 
van airconditioning. Elke ochtend serveert het 
hotel een uitgebreid ontbijtbuffet.

Onze oosterburen weten hoe je Kerst moet vieren. Met 
glühwein, gepofte kastanjes en meer dan tachtig knusse 
kerstmarkten is Berlijn een waar winterwalhalla. 

De leukste kerstmarkten
Van klassiek tot modern, met meer dan tachtig kerstmark-
ten biedt Berlijn voor ieder wat wils. Toegang tot de 
Weihnachtszauber op de Gendarmenmarkt kost slechts  
€ 1. Je kunt er heerlijk eten en drinken, er zijn volop or-
kestjes en koren, en je scoort er de leukste, handgemaakte 
kersdecoraties. 21 nov t/m 31 dec, gendarmenmarktberlin.de

De wat kleinere Weihnachtsmarkt bij Slot Charlottenburg  
is een gezellige plek voor een hapje en drankje aan het eind 
van de dag; dan wordt het grootste paleis van de stad 
sprookjesachtig verlicht. 21 nov t/m 26 dec, wvdsc.de

Het rondreizende evenement Holy Shit Shopping is een,  
je raadt het al, verre van traditionele kerstmarkt. Wat je wel 
kunt verwachten: een industriële locatie met handgemaakt 
moois van jonge ontwerpers.3 en 4 dec, holyshitshopping.de

Windowshoppen
Met een enorme kerstboom in de hal, een duizelingwek-
kende kerstafdeling op de begane grond en spectaculair 
versierde etalages is het beroemde warenhuis KaDeWe, 
Kaufhaus des Westens, een must see voor kerstshoppers. 
Uitpuffen gebeurt met een heiße Schoko op de bovenste 
verdieping met uitzicht over de stad. Tauentzienstrasse 21-24,  

kadewe.de

Zó veel lichtjes
Een flaneersessie over Unter den Linden is verplichte kost. 
Zeker tijdens de donkere decemberdagen; dan is de be-
roemde boulevard schitterend verlicht en pronkt voor de 
Brandenburger Tor een reuzenboom.

De kerstboom 
voor de 

Reichstag.

Speciaal  
voor Margriet-

lezeressen:  

Berlijn v.a.  
€69,50  

De ambachte
lijke, hartvormige 
peperkoeken 
doen het ook 
goed als kerst
versiering in de 
boom!
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    GLÜHWEIN EN OVERAL 
KERST LICHTJES: WELKOM IN

WINTERWALHALLA
BERLIJN

Inbegrepen
  2 of 3x overnachting in een tweepersoons kamer  
  2 of 3x uitgebreid ontbijtbuffet    gratis gebruik 

van wifi en koffie- en theefaciliteiten     max. 4  
personen per kamer. Kinderen t/m 17 jaar betalen  
€ 9 p.n. en volwassenen betalen € 49 p.n. incl.  
ontbijt (sofabed).

Prijs & periode
Voor 3 dagen: € 69,50 p.p., voor 4 dagen € 99,50 

p.p.. Deze prijs is excl. toeristenbelasting en  
€ 12,50 reserveringskosten. Het arrangement 
geldt tot 30 april 2017 en is dagelijks te boeken 
o.b.v. 2 personen en beschikbaarheid. 

Informatie & reservering
Voor informatie en boekingen zie margriet.nl/ 
berlijn of bel 0900 - 23 59 69 34 (€ 0,70 per  
gesprek) o.v.v. MARGRIET-Berlijn aanbieding.

BERLIJN: KERSTMARKTSTAD
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