
Top 10 leukste kerstmarkten van Europa 
 
In de winter kun je stedentrips het beste combineren met de gezellige kerstmarkten! Lees hier 
over de mooiste kerstmarkten in Europa, vakantieblog Holidayguru.nl stelde een top 10 samen.  
 
10) De kerstmarkt van Dublin 

Een kerstmarkt met Ierse, handgemaakte producten geeft deze kerstmarkt net even iets 
extra’s. Hiernaast is Dublin een erg leuke stad voor een stedentrip, dus wanneer je klaar 
bent met de kerstinkopen valt er nog veel meer te zien.  

 
9) De kerstmarkt van Londen 

Combineer de kerstinkopen met een rondje op de schaatsbaan, een rondje in het 
reuzenrad of een wandeling door de stad. Je vindt de Londense kerstmarkten in de buurt 
van Hyde Park. 

 
8) De kerstmarkt van Dresden 

Deze kerstmarkt heeft iets speciaals in het midden van de stalletjes: een 8 meter hoge, 
beklimbare piramide in de vorm van een kerstboom! Op deze kerstmarkt koop je ook het 
mooiste aarde- en glaswerk, wat je niet vaak op een kerstmarkt tegenkomt.  

 
7) De kerstmarkt van Brussel 

De winterperiode is de beste tijd om naar deze Belgische stad te reizen. Er staan hier 
zoveel kraampjes dat ik letterlijk dagenlang rondliep om te zorgen dat ik geen bijzondere 
stands miste!  

 
6) De kerstmarkt van Barcelona 

De kerstmarkten vragen je gewoon om geld uit te geven. Alles om je heen is verleidelijk: 
de geur van het eten, de mooie ‘figuritas de Belen’, de gedecoreerde chalets. Gelukkig 
wordt deze kerstmarkt slechts een keer per jaar gehouden!  

 
5) De kerstmarkt van Kopenhagen 

Op geen andere plek vind je levende rendieren om te aaien! Combineer dat met 
de traditionele Deense producten die de mensen bij de chalets verkopen en je ervaart 
een heel ander soort kerstmarkt. 

 
4) De kerstmarkt van Praag 

De stad kent twee grote markten. Als je genoeg tijd hebt, verken dan beide markten! 
Mijn favoriete (en ook de drukste) is die op het plein van de Oude Stad.  

 
3) De kerstmarkt van Straatsburg 

Hier vind je zeer oude kerstmarkten en daardoor hebben de Straatsburgers de kunst van 
de kerstmarkten geperfectioneerd! De kraampjes staan voor de kathedraal, wat ze een 
extra magnifieke uitstraling geeft. Hou je van peperkoeken? Hier vind je de lekkerste 
ooit! 

 
2) De kerstmarkt van Neurenberg 

Je zal het misschien niet snel verwachten, maar de kerstmarkt van Neurenberg is echt 
verbluffend. Alle kraampjes zijn van hout gemaakt en zijn gedrapeerd in witte en rode 



kleden. Het feit dat ze allemaal matchen, draagt bij aan de charme van het geheel. Wil je in 
de ban raken van een echte Duitse stad? Dan moet je hierheen! 

 
1)  De kerstmarkt van Wenen 

Oudere kerstmarkten dan die in Wenen bestaan niet. De hele traditie is hier ontstaan 
(dankjewel Oostenrijk!) Ik vind het daarom niet verbazend dat je hier de crème-de-la-
creme van de kerstmarkten vindt. De stad kent meer dan 20 markten, met een paar hele 
bijzondere. Deze beschrijving doet deze kerstmarkt waarschijnlijk geen recht aan, die 
ervaar het zelf!  

 
 
 
Over Holidayguru.nl  
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