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VERNIEUWD SANTA’S VILLAGE 

Met de Europa’s grootste zingende kerstboom  
 
 

Door het grote succes en de ca. 300.000 bezoekers die Valkenburg vorig jaar 
mocht verwelkomen, organiseert de coöperatie Santa’s Village ook in 2014 
weer op het Theodoor Dorrenplein de kerstsfeermarkt “Santa’s Village” . Op 
15 november 2014 zal Santa’s Village worden geopend, om de vele 
bezoekers vervolgens tot  en met 4 januari 2015  sfeervol te ontvangen. 
 
Authentieke chalets 
6 meter hoge entreebogen zorgen voor een sfeervolle binnenkomst. De 
originele, uit larikshout opgebouwde chalets staan garant voor een gezellig 
warme en vooral authentieke uitstraling waaruit hoofdzakelijk kers 
gerelateerde artikelen en etenswaren  zoals heerlijke oliebollen, crêpes, 
churos en reibekuchen aangeboden . Uiteraard zal ook de originele Glühwein 
niet ontbreken.  
 
Europa’s grootste zingende Kerstboom 
In een sprookjesachtige setting staat (dit jaar voor het eerst) de grootste 
zingende Kerstboom van Europa.  Hij wordt verlicht met wel 5000 lampjes en 
een 10 tal kaarsen die bij inworp van een klein bedrag gaan zingen.  Met uw 
inworp steunt u tevens een goed doel  (officiële bekendmaking volgt later).  
 
Santa’s Home 
Voor de kids komt de Kerstman regelmatig naar zijn Santa’s Home op het Th. 
Dorrenplein, waar de mogelijkheid geboden wordt een foto te maken van uw 
ontmoeting met de Kerstman. 
 
Het programma wordt verder aangevuld met verschillende muziekoptredens 
en natuurlijk zal de kerstparade weer elke woensdag(18:30)  en 
zaterdag(19:00) vlak naast Santa’s Village voorbij trekken.  
 
CNN news  –  Valkenburg bij de beste 10 v/d wereld ! 
Een panel van CNN heeft vele kerststeden in 2013 beoordeeld op 
Kerstbeleving; Sfeer, aankleding en evenementen. De uitkomst bracht 
Valkenburg in de top-10 van alle kerststeden ter wereld. Een fantastisch 
resultaat waar Valkenburg trots op mag zijn.  
 
 
Op en Top Kerststad Valkenburg 
Een bezoek aan Santa's Village is tevens de ideale gelegenheid om ook een 
bezoekje te brengen aan het gezellige winkelcentrum van Valkenburg. Sla 
twee vliegen in één klap en laat je verrassen door het winkelaanbod in de 
sfeervolle kerststad. Een groot gedeelte van de 70 winkels in het centrum 
verzorgen prachtige kerstetalages. Vertrekkend vanaf Santa's Village vind je 
een perfecte aansluiting op de verschillende winkelstraten. Met de smaakvol 
verlichte straten maakt het dat Valkenburg aan de Geul echt dè Kerststad 
van Nederland is.  
 
 
Dus… laat u verrassen in Santa’s Village Valkenburg! 
 
 



 

 
 
 
 


