Kerstmarkt zaterdag 15 december 2012
Zaterdag 15 december 2012 kun je met de SPV mee naar de kerstmarkt in
Oberhausen.







Vertrek: 7.30 uur vanaf de locatie met een luxe touringcar.
Tijdens de heenreis stoppen we voor koffie met gebak
Rond 11.00 kom je aan in Oberhausen, Duitsland
Om stipt 16.30 uur vertrekt de bus vanuit Oberhausen
Op de terugreis maken we een stop om te genieten van een
lekker 3-gangenmenu bij Juffrouw Tok.
Uiterlijk 21.30 uur ben je terug in Sassenheim.

De Kerstmarkt Oberhausen is één van de leukste kerstmarkten
van Duitsland. Midden in het stadscentrum is een echt
kerstdorp nagebouwd met 150 sfeervol verlichte blokhutten.
Je kunt er de meest uiteenlopende producten kopen. Van oude ambachten en
streekproducten tot exclusieve delicatessen, geschenken, kunsthandwerken en
kerstsouvenirs. Slenter door het sfeervolle dorp en geniet van alle lekkernijen
die de kraampjes te bieden hebben. Leef je uit bij de enorme chocoladestand,
geniet van appelpannenkoeken, poffertjes, fruitbrood en natuurlijk de Glúhwein.
Voor kinderen is er ook genoeg te beleven op de
Kerstmarkt. Sjees van de rodelbaan, feest lekker mee
met de apres ski muziek of race over de
sneeuwscooterbaan. Een ander hoogtepunt van
de markt is de zeven meter hoge notenkraker en
CentrO's Magische
de Salzburger berghut. Maar ook in het groot
Momenten
overdekt shoppingcenter CentrO is genoeg te
beleven voor jong en oud! Zie bijlage.
Prijs is € 22,50 per persoon, inclusief gezelligheid en
diner. Je kunt je opgeven bij: Sabine Peters (2512)
sabine.peters@akzonobel.com en Jacqueline Scholten
(5260) jacqueline.scholten@akzonobel.com
Na opgave deelname ontvang je een inschrijvingsnummer, dit gebruik je als
betalingskenmerk bij het overmaken van de eigen bijdrage op rekeningnummer
53.66.84.553 tnv SPV. Pas na betaling is de inschrijving definitief!
Huishoudelijke mededelingen:
- Zorg dat je 5 a 10 minuten voor vertrek aanwezig bent zowel s-ochtends als s-middags
- In de bus wordt NIET gerookt
- U kunt zich kosteloos afmelden t/m vrijdag 7 december 2012.

