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Van zaterdag 9 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018 verwel-
komt Antwerpen je in een magisch winterwonderland. Alle ingrediënten 
voor een verrassende wintervakantie overgieten we dit jaar bovendien met 
een diamantsausje. Zo schitter je het eindejaar tegemoet. 

Geniet van een romantisch ritje op het reuzenrad om al het moois in de stad 
te overschouwen. Op de kerstmarkt neurie je al gauw onbewust mee met 
de kerstdeuntjes, een warm drankje in de hand. Even zwaaien naar de kin-
deren, die ontelbaar veel rondjes draaien op de indrukwekkende ijspiste op 
de Groenplaats. Tijdens een glijpartij op de tubingbaan waan je je op een 
besneeuwde bergtop. Daarna kan je je in een behaaglijk hoekje van de win-
terbar nestelen en nagenieten van een dag vol winterse avonturen. 

www.visitantwerpen.be 
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TIP
combineer met

‘Winter in  
Antwerpen’

9/12 - 7/01

Winter in Antwerpen
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DATA 

  
UUR 
 14.00—17.00 
 Onthaal vanaf 13.45 met een heerlijk 
 kruidendrankje. 
 
LOCATIE 
 Start:  Gidsenlokaal busparking Scheldekaai 19 
  GPS: tegenover Ernest Van Dijckkaai 37  
       2000 Antwerpen 
   
             
 
 
 
 
 Finish: Sint-Andrieskerk* 
  Augustijnenstraat, 2000 Antwerpen 
   * Slechts 350m van finish naar start: 
      shuttle wordt voorzien om 17u15 

PRIJS 
 + 12 jaar 17 euro 
 4-12 jaar 12 euro 
 - 4 jaar  GRATIS 

DI WOE DO VRIJ ZAT 

19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 

26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 

    www.touristram.be 
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Van zaterdag 9 december 2017 tot en met zondag 7 
januari 2018 verwelkomt Antwerpen je in een ma-

gisch winterwonderland. Alle ingrediënten voor een 
verrassende wintervakantie overgieten we dit jaar 

bovendien met een diamantsausje. Zo schitter je het 
eindejaar tegemoet. 

 
Geniet van een romantisch ritje op het reuzenrad om 
al het moois in de stad te overschouwen. Op de kerst-
markt neurie je al gauw onbewust mee met de kerst-
deuntjes, een warm drankje in de hand. Even zwaaien 
naar de kinderen, die ontelbaar veel rondjes draaien 
op de indrukwekkende ijspiste op de Groenplaats. 
Tijdens een glijpartij op de tubingbaan waan je je op 
een besneeuwde bergtop. Daarna kan je je in een 
behaaglijk hoekje van de winterbar nestelen en nage-
nieten van een dag vol winterse avonturen. 

Www.visitantwerpen.be 
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DATA
 
 DI WOE DO VRIJ ZAT
 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12

UUR 
14.00 - 17.00u.
Onthaal vanaf 13.45u. met een heerlijk kruidendrankje. 

LOCATIE  
Start: Gidsenlokaal busparking Scheldekaai 19 
 aan parking Zuiderterras
GPS:  tegenover Ernest Van Dijckkaai 37 
 2000 Antwerpen

Finish:  Sint-Andrieskerk*
 Augustijnenstraat, 2000 Antwerpen

* Slechts 350m van finish naar start: shuttle wordt voorzien om 17.15u.

PRIJS  
+12 jaar € 17 (groepen min. 10 pers.     € 15 pp)
4-12 jaar € 12
-4 jaar GRATIS

20 7



• SINT-PAULUSKERK
 Rondleiding met gids
• KEIZERSKAPEL
 Vertelling door gids
• SINT-ANDRIESKERK
 Vrije rondgang met brochure   
 Mogelijkheid tot drankje tegen betaling

DRIE KERKEN

Onderweg is er 
audiobegeleiding. 
De trammetjes zijn  
toegankelijk voor 
opvouwbare rolstoelen  
en zijn licht verwarmd  
Kom aan boord en geniet! 

TOERISTENTRAM

Enkele vriendelijke herders brengen jullie in 
de juiste stemming met vrolijke kerstliederen. 
Als afsluiter geven ze in de Sint-Andrieskerk 
nog een miniconcert.  

MUZIKALE BEGELEIDING

KEIZERSKAPEL

De Keizerskapel, ook genaamd de 
Sint-Annakapel, dateert van 1512 
en is één van de mooiste en best 
bewaarde gotische gebouwen in 
Antwerpen. Met haar barokke en 
neogotische invloeden mag deze 
verborgen parel niet op onze toer 
ontbreken. 

SINT-ANDRIESKERK

Vrije rondgang met brochure.
In wat een volkse buurt was - nu  
de wijk van mode en antiquairs -,  
verrees begin 16de eeuw deze 
laatgotische kerk. Rubens’ eerste 
parochiekerk heeft een bewogen 
geschiedenis. Binnen voert de 
barok het hoge woord, dankzij de 
barokke altaren en enkele prachtige 
kunstwerken uit de 17de eeuw. 

SINT-PAULUSKERK

Op een boogscheut van de Schelde staat dit ‘barok juweel in een gotisch 
schrijn’. De voormalige kloosterkerk van de dominicanen uit 1571 is een 
streling voor het oog. De calvarietuin ernaast lijkt een beeldfragment 
uit een epische film over Christus’ lijden en verrijzenis. De schatkamer is 
zeker een bezoekje waard. 

De charmante en gezellige toeristentram brengt jullie van kerk naar kerk.
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