
 

Julemarkederne i Kiel byder dig hjerteligt velkommen! 

Oplev hvordan hygge, maritim stemning og vinteratmosfære forenes på julemarkederne i Kiel. 

Med de store færgeterminaler, museumshavnen og HDW-værftets imponerende kraner som kulisse stråler 

den smukt pyntede indre by i flot julebelysning og indbyder alle til en hyggelig juletur og et glas varmende 

punch. 

Over 140 juleboder fordelt på 5 julemarkeder vil være med til at få jer i ordentligt julehumør! Traditionen 

tro er venskabsbyerne Tallinn, Gdynia og Kaliningrad også repræsenteret med stande og produkter fra deres 

eget land. Sidst men ikke mindst vil de festligt dekorerede stormagasiner, forretninger og butikker i byens 

centrum - samt de mange punchboder - spontant indbyde til juleshopping. I Kiel kan man for en stund 

glemme den hektiske juletid og gøre juleindkøb i en afslappet atmosfære - man ved jo aldrig, om en æske 

"Kieler Sprotten" eller en nydelig Kieler-trøje finder vejen ind under juletræet! 

I år vil byens Eisfestival igen sørge for underholdning af både den vinterlige og sportslige slags til alle børn og 

voksne. Har I lyst til at stå på skøjter eller spille et parti isstok? På den 730 m² store skøjtebane kan alle 

barnlige sjæle være med! Det er muligt at leje skøjter på stedet. 

Kiel er blevet tildelt en fornem 2. plads for "Best Christmas City" i Tyskland. Kiel overbeviste ikke blot 

fagjuryen - for de løb også med en flot 2. plads i publikumsprisen. En stor medvirkende faktor for de flotte 

priser kan tilskrives afstanden mellem de fem julemarkeder i Kiels juleverden, der gør det let at komme rundt 

på gåben og se alle attraktionerne. 

Efter en hyggelig dag – hvor i selv bestemmer dagens gang - starter hjemturen til Rødekro kl. 19.00. 

Praktiske oplysninger: 

Afgang fra FOA Sønderjylland kl. 10.00, forventet hjemkomst ca. kl. 21.00. 

Pris pr. medlem kr. 200,- /ikke medlem kr. 250,- som betales ved tilmelding. 

Prisen inkluderer bus samt et rundstykke og kaffe i bussen. 

Turen arrangeres efter først-til-mølle princippet og kun med bussen fuld, da det er afgørende for prisen - der 

vil ikke være mulighed for opsamling. 

Tilmelding (som er bindende) via vores hjemmeside www.foa.dk/afdelinger/foa-

soenderjylland/aktivitetskalender, mail eller telefon til afdelingen senest den 28. november 2022. 

 

Deltagerbetaling indbetales på konto 7930-1349456. Tilmeldingen er først gældende når man har tilmeldt sig 

elektronisk og vi har modtaget betalingen. Husk at skrive ”juletur – Kiel” i meddelelsesteksten. 
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