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Betoverende Kerst in Saksen-Anhalts mooie steden 
 
De steden van Saksen-Anhalt zijn altijd een reis waard. Zeven steden hebben zich 
verenigd tot 'Stadtsprung. Steden tussen Harz en Elbe'. Uiterlijk in de sfeerrijke 
adventstijd moet je eens een bezoek brengen!  
 
Saksen-Anhalts kerstmarkten bieden vertier voor jong en oud. Veel kerstmarkten 
vinden plaats op unieke sprookjesachtige, historische of romantische locaties. Hier een 
kleine selectie. 
 
Quedlinburg 
Van 28 november tot 21 december vindt de kerstmarkt in de adventsstad Quedlinburg 
tussen 1.300 vakwerkhuizen uit acht eeuwen plaats. In Quedlinburg is de grootste 
adventskalender van Duitsland te bewonderen: Dagelijks gaat om 16.30 uur een deur 
van een historisch vakwerkhuis open. Daar komen sprookjesfiguren uit, die voor de 
toeschouwers zingen, dansen en spelen. Het eigenlijke hoogtepunt van de adventstijd 
in de UNESCO-werelderfgoedstad aan de noordelijke rand van de Harz is de 'Advent 
in den Höfen'. Op 29/30.11, 6/7 en 13/14.12 openen 24 huizen uit de historische 
binnenstad hun binnenhofjes. Ambachtslieden, kunstenaars en koks bieden hun 
producten aan. Het ruikt er heerlijk naar glühwein en wafels. En 's avonds rondt een 
feestelijk adventsconcert de kerststemming af. (www.adventsstadt.de) 
 
Wernigerode 
Wernigerode nodigt gasten van 28 november tot en met 22 december voor de 
kerstmarkt uit. Het wordt echt feestelijk als de burgemeester van de stad Wernigerode 
de kerstmarkt opent met het aansnijden van de reuzenkerststol. De kerstmarkt van 
Wernigerode behoort tot de mooiste kerstmarkten van de Harz. Op het marktplein, 
direct voor het raadhuis uit de vijftiende eeuw, zorgen de kraampjes van kunstenaars 
en ambachtslieden voor echte kerstsfeer. Voor de jongste bezoekers is het 
kindertreintje door een romantisch winterlandschap de grote attractie. Er zijn nog meer 
attracties voor kinderen op de Nicolaiplatz. (www.wernigerode-tourismus.de) 
 
Magdeburg 
'Mooier, kleuriger, sprookjesachtiger' zou het motto van de kerstmarkt in Magdeburg 
kunnen zijn. Op de unieke locatie bij het historische raadhuis met de beroemde 
'Magdeburger Reiter' worden bewoners en bezoekers verleid door de geur van 
geroosterde amandelen, suikerspin en glühwein. Met recht mag dit een van de mooiste 
en kindvriendelijkste kerstmarkten van Duitsland genoemd worden. Meer dan 130 
aanbieders van houten speelgoed, kerstboomversiering, glaswerk, beschilderde zijde 
en aardewerk zijn er op de historische kerstmarkt te vinden. Daarnaast worden 
bezoekers aangelokt door de ijsbaan aan de rand van de markt en een middeleeuws 
badhuis. Een bijzondere attractie van de Magdeburger kerstmarkt zal ook in 2014 de 
historische kerstmarkt naast het raadhuis zijn.  Daar is dagelijks live kerstmuziek, het 
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spreekuur van de Kerstman, het kerstpostkantoor, de taaitaaifabriek, de sprookjestrein 
en een kinderboerderij te vinden en in de weekenden zijn er ook nog spannende 
sprookjesopvoeringen. (www.weihnachtsmarkt-magdeburg.de) 
 
Halle (Saale) 
De kerstmarkt van Halle is van 24 november tot 23 december op de markt. De 85 
meter hoge rode toren als adventskaars, een toegankelijke kerststal, een sprookjesbos 
en echte rendieren in het Finse dorp 'Arctic Village' zijn leuk voor jong en oud. 
Dagelijks is er een adventsprogramma voor het hele gezin in de kerststal, met 
sprookjestheater, voorlezen, een spreekuur van de Kerstman, poppentheater en 
muziek. Dinsdags en donderdags zingen bezoekers vanaf 18.30 uur samen met koren 
uit Halle, begeleid door musici. Maandags en donderdags wordt de stal omgevormd tot 
koekjesbakkerij van bakker Just van 14.30 tot 16.00 uur. De boekenbox is ideaal om 
boeken te ruilen en eens rond te snuffelen. Schaatsliefhebbers kunnen op de ijsbaan 
aan de voet van de rode toren hun kunnen onder bewijs stellen. (www.hallesaale.com) 
 
Naumburg  
Met stemmige tromboneklanken en het aansnijden van de gigantische Naumburger 
kerststol wordt de kerstmarkt op de historische locatie met versierde woonhuizen 
feestelijk geopend. Van 29 november tot 21 december (ma-vr 10 tot 19 uur, za 10 tot 
21 uur, zo 13 tot 19 uur) nodigt de kerstmarkt uit tot gezellig slenteren. De geur van 
glühwein, geroosterde amandelen en versgebakken wafels en hartige specialiteiten 
vullen de lucht. Een betoverend podiumprogramma begeleidt dagelijks alle grote en 
kleine gasten door de adventstijd. Het eerste adventsweekend zijn 25 binnenhoven 
opengesteld en in het derde adventsweekend worden gewelven, torens en kapellen in 
hun volle glans gepresenteerd.  De Naumburger tram rijdt als 'Christkindelbahn' in de 
weekenden met oldtimerwagons tussen het station en de binnenstad, waar de 
marktkooplieden, ambachtslieden en koks met karakteristieke, regionale producten op 
je bezoek wachten. (www.naumburg-im-advent.de) 
 
Lutherstad Wittenberg 
Rond de unieke coulisse van de markt van Wittenberg zijn tussen 26 november en 21 
december weer amandelroosteraars, glühweinverkopers, ambachtslieden en 
kerstproducten in kleine houten huisjes te vinden. Behalve de kerk waar Maarten 
Luther predikte, omgeven door prachtige burgerhuizen, bevindt zich hier de feestelijk 
versierde kerstmarkt op het historische marktplein.  Ga eens op stap en ontdek de 
versierde adventshofjes, gedecoreerde straten en passages rondom de markt. Luister 
naar de kerstmuziek en verheug je op een rijk aanbod van vele handelaren. Op 
zaterdag om 14 uur vindt jaarlijks de verkoop van de langste Wittenberger kerststol 
plaats. Daarbuiten wordt ook voor het nodige eet- en drinkgenot gezorgd. 
(www.lutherstadt-wittenberg.de) 
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