TOP 10 KIERMASZÓW
BOŻONARODZENIOWYCH W EUROPIE
Adwentowy czas nadchodzi bardzo szybko, a wiele osób
podróżujących już planuje, gdzie w tym roku odwiedzić najbardziej
interesujące kiermasze Bożonarodzeniowe w Europie. Podczas gdy
Francja i Niemcy posiadają najstarsze kiermasze, inne państwa
mają wiele niezwykłych atrakcji. Odwiedź osobiście najlepsze
Europejskie Kiermasze Bożonarodzeniowe, przedstawione przez
Tourism-Review.pl

Christkindelsmärik
Strasburg, Francja
25 Listopada 2016 – 31 Grudnia 2016
Stolica Alzacji oferuje magiczną atmosferę Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Strasburgu, którego
początki sięgają 1570 roku, jest on najstarszym kiermaszem w Europie. Lokalne domy szachulcowe
udekorowane w gigantyczne czerwono-białe serca, gwiazdy, anioły i płatki śniegu ponad uliczkami z
bruku oferują unikalną okazję do rozkoszowania się oryginalną tradycją Alzacji. Około 300
udekorowanych stoisk rozpościerających się w 12 miejscach, tworząc Strasburg jednym z
największych Kiermaszów Bożonarodzeniowych na Starym Kontynencie. W tym roku, miasto powita
Portugalię jako państwo gościnne, której uroki i produkty możemy także podziwiać w Portugalskich
miasteczkach.

Jarmark Bożonarodzeniowy
Ljubljana, Słowenia
25 Listopada 2016 - 1 Stycznia 2017
Każdego roku, centrum miasta Ljubljana zamienia się w główną atrakcję dla odwiedzających oraz
lokalnych osób, którzy udają się do uliczki, nazywającej się „Bożonarodzeniowy Grudzień na Starym
Mieście Ljubljana”. Udekorowane zielone stragany oferują tradycyjne produkty i prezenty, które
zachwycą tych, którzy już nie mogą doczekać się, aby spróbować lokalnych odmian grzanego wina,
miodu, kiełbas oraz specjałów z grilla. Szereg imprez świątecznych odbywa się blisko siebie tworząc
tętniącą życiem i radością atmosferę. Artyści uliczni, świąteczne koncerty, a nawet parada Dziadka
Mroza i automatycznie zapalające się światełka, razem tworzą jedyną w swoim rodzaju atmosferę
świąt.

Christkindlesmarkt
Norymberga, Niemcy
25 Listopada 2016 – 24 Grudnia 2016

Kiermasz Bożonarodzeniowy w mieście posiadającym setki lat historii, to coś spektakularnego.
Tradycyjny Kiermasz w Norymberdze przyciąga podróżnych, z bliska oraz daleka, swoimi straganami
oferującymi pierniczki pieczone z 600-letnią recepturą, smakowite kiełbasy Norymberskie i grzane
wino w pięknym kubku. Wycieczki w bryczkach są także bardzo popularne, jak również codzienne
odwiedzenie Dzieciątka Jezus (Christkind) oraz kiermaszów w pobliskich miastach.

Kiermasze Bożonarodzeniowe w Innsbruck
Innsbruck, Austria
15 Listopada 2016 – 6 Stycznia 2017
W każdy adwent, Innsbruck oferuje kilkanaście kiermaszów, począwszy od tradycyjnych kiermaszów
do ich bardziej nowoczesnej wersji. Goście mogą cieszyć się romantyczną atmosferą kiermaszu,
który otoczony jest średniowiecznym budynkiem na Starym Mieście. Kiermasz na ulicy Marii Teresy
(Maria-Theresien) oferuje morze nowoczesnych lampek choinkowych oraz podświetlanych górskich
kryształów. Kiermasz ten jest idealny dla rodzin z dziećmi, ponieważ organizowane są tam liczne
imprezy przeznaczone dla najmłodszych, w tym przejażdżki na kucykach i zoo, gdzie dzieci mogą
dokarmiać zwierzęta. Innsbruck ma każdemu coś do zaoferowania.

Striezelmarkt w Dreźnie
Drezno, Niemcy
24 Listopada 2016 – 24 Grudnia 2016
Striezelmarkt w Dreźnie jest najstarszym Niemieckim kiermaszem Bożonarodzeniowym, oferuje
blask świateł, świąteczną muzykę i tradycyjne świąteczne smakołyki Sasów. To barokowe miasto
organizuje jedenaście różnych kiermaszów, od wesołej średniowiecznej atmosfery do uroku
Hüttenzauber. Te tradycyjne kiermasze oferują wiele tradycyjnych zwyczajów wynikających z
lokalnego przemysłu, takiego jak górnictwo, wyroby z drzewa i ceramika.

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Lille
Lille, Francja
18 Listopada 2016 – 30 Grudnia 2016
Podczas adwentu całe miasto pokryte jest w wielkie girlandy. Kiermasz Świąteczny w Lille, jak
twierdzą podróżni, jest radością dla każdego smakosza. Vin chaud (Grzane wino), nugat, pierniki, i
pommes d’amour (jabłko w polewie na patyku) są najbardziej popularnymi specjałami oferowanymi
w 80 drewnianych domkach rozmieszczonych na całym Place Rihour. Podróżni, którzy szukają
bardziej szykownych prezentów powinni odwiedzić butiki, które znajdują się, na i w pobliżu obszaru
kiermaszu.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Moskwie
Moskwa, Rosja
16 Grudnia 2016 – 12 Stycznia 2017

Moskwa otwiera 34 świątecznych kiermaszów każdego roku, więc podróżni mają bardzo dużo do
wyboru. Jednym z najważniejszych elementów na Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Moskwie są
ogromne świecące kule ozdobione 9.5 km świateł LED – największe bombki Bożonarodzeniowe w
Rosji. Mieszczą się one na placu Maneż, gdzie znajduje się także 17-metrowa choinka. Inną atrakcją
jest rozległy labirynt z wystawami poświęconymi różny okresom historii Rosji. Ponadto, zarówno
dzieci jak i dorośli mogą cieszyć się 100-metrową zjeżdżalnią zrobioną lodu – to największa
zjeżdżalnia w Rosji. Kiermasz Bożonarodzeniowy na Placu Czerwonym jest umieszczony wokół
jednego z największych lodowisk miasta, znajduje się tam również wesołe miasteczko dla dzieci.
Rynek jest idealnym miejscem, aby kupić typowe rosyjskie pamiątki, jak babushka - drewnianą
lalkę/babcię, posiadającą wewnątrz wiele innych mniejszych lalek.

Niepowtarzalny Kiermasz Bożonarodzeniowy
Monachium, Niemcy
25 Listopada 2016 – 24 Grudnia 2016
Utworzony w 14 wieku jako tzw. " Nicholaus Markets " obecny Kiermasz świąteczny w Monachium
Zapewnia szeroki zakres zajęć dla młodszych i starszych. Warsztaty pieczenia ciasteczek dla dzieci,
lekcję śpiewania po bawarsku dla dorosłych oraz bieg Krampus dla odważnych. Jedną z największych
atrakcji Monachium jest Kiermasz ze żłobkami w Neuhauser Strasse. Każdy zainteresowany w
stworzeniu własnego żłóbka powinien odwiedzić kiermasz z historią sięgającą 16 wieku. Historyczny
żłobek w Ratuszu Miejskim z 1953 roku jest wielką inspiracją dla każdego rzemieślnika.

Jarmark Zimowy i Kiermasz Bożonarodzeniowy w
Budapeszcie
Budapeszt, Węgry
11 Listopada 2016 – 6 Stycznia 2017
W samym sercu miasta, na Placu Vörösmarty i Placu Św. Szczepana, znajduje się miejsce, gdzie
odwiedzający mogą poczuć idealną świąteczną atmosferę. Słodkie węgierskie wypieki, szydełkowane
przedmioty, tradycyjne futrzane czapki i rękawiczki, biżuteria z kwiatami umieszczonymi w środku,
ręcznie robione czekoladki i miodowe ciasteczka - kiermasz oferuje szeroki wybór lokalnych
specjałów. Oprócz tradycyjnego grzanego wina, goście mogą spróbować ciasta cynamonowego
pieczonego w piecu (kurtoszkalacz) i toki pompos, pizzy w stylu węgierskim, ze skwarkami, cebulą i
śmietaną.

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Brugii
Brugia, Belgia
18 Listopada 2016 – 1 Stycznia 2017
Średniowieczna Brugia, jest gospodarzem jednego z najbardziej znanych Kiermaszów
Bożonarodzeniowych w Belgii, oferując najlepsze produkty zimowe, prezenty i ciepłe grzane wino
oraz przekąski. Kiermasz wznosi się przy 13-wiecznej dzwonnicy Belfort, jest to miejsce, gdzie w
czasie adwentu została umieszczona większość udekorowanych stoisk. Ręcznie robiona biżuteria,
drewniane zabawki, czapki i szaliki, wyroby skórzane i, oczywiście, czekoladki są bardzo popularne

wśród odwiedzających Belgijskie kiermasze.
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