Hartelijk welkom op de traditionele kerstmarkt van de Nordstraße in
Düsseldorf. Beleef het winkelen midden in Düsseldorf zonder de
drukte van de grote stad!
De Nordstaße is al lang een bekende en geliefde winkelstraat in Düsseldorf. Het hele jaar
door vindt u hier een veelzijdig aanbod.
Verschillende filialen van bekende winkelketens en talrijke kleinere, gespecialiseerde
winkeltjes zorgen voor een aantrekkelijk winkelgebied.
In de gemoedelijke sfeer die hier heerst treft u jong en oud. Leuke restaurantjes en bistro's –
met de karakteristieke Düsseldorfse flair – zijn op de Nordstraße te vinden en nodigen u uit
daar een tijdje te verblijven.
In twintig jaar tijd heeft de kerstmarkt op de Nordstraße zich ontwikkeld tot een geliefd
trefpunt voor groot en klein. De kerstmarkt trekt samen met de Nordstraße bezoekers uit de
wijde omgeving, op zoek naar een aangename winkelbelevenis.
Feestelijk versierde kraampjes zorgen voor echte kerstsfeer op de Nordstraße en presenteren
de bezoekers niet alleen leuke ideeën voor cadeautjes, maar ook een veelzijdig aanbod aan
culinaire heerlijkheden. De uitmuntende kwaliteit van de specialiteiten, die de gastronomische
kerstkraampjes bieden, vindt grote waardering en is intussen ook buiten de stadsgrenzen van
Düsseldorf bekend.
Men hecht veel waarde aan sociale betrokkenheid: samen met de organisator van de
kerstmarkt beheert de 'Werbegemeinschaft nördliche Innenstadt e.V.' elk jaar het
kerstkraampje 'van de goede daden'. Hier kunt u lootjes kopen en zijn er prijzen te winnen
die allemaal met de kerstdagen te maken hebben. Onder andere tegoedbonnen van winkels
van de 'Werbegemeinschaft nördliche Innenstadt e.V.'. De opbrengst wordt aan de
'Ambulanter Kinderhospizdienst Düsseldorf' gedoneerd.
Bij de 'Weihnachtskinderwelt' draait ook alles om meedoen en winnen: hier staan kinderen in
het middelpunt van de belangstelling. De opbrengst van deze actie gaat eveneens naar de
'Ambulanter Kinderhospizdienst Düsseldorf'.

BEREIKBAARHEID
Dankzij de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer maar ook vanwege voldoende
parkeergelegenheid in één van de drie nabij gelegen parkeergarages is een uitstapje naar de
Nordstraße buitengewoon interessant voor bezoekers van de jaarbeurs, vertegenwoordigers,
mensen die een daguitstapje maken en toeristen die Düsseldorf willen bezoeken, evenals
voor omwonenden.
Advies parkeergarage: Nordstraße/ kruising Goebenstraße
Navigeer naar Goebenstraße 1
Wij verheugen ons op uw bezoek op onze kerstmarkt en in onze winkelstraat Nordstraße!
Kerstmarkt Nordstraße
geopend van 11 tot 20:30 uur*
*Op 'Totensonntag' (25 november 2018), de eerste zondag na de opening, is de kerstmarkt
gesloten.

www.weihnachtsmarkt-duesseldorf.de

www.nordstrasse-duesseldorf.de

