
Bent u klaar voor de 21e editie? 
De gezelligheid van weelderige kerstbomen met lichtjes, zilverslingers 

en glimmerballen. De geur van glühwein, poffertjes en warme wafels. 

Het stemmige Dickens-koor. De vrolijke belletjes van Jingle Bells. Met 

een bezoek aan de Country & Christmas Fair komt u weer helemaal 

in de stemming! Genieten van de winterse sfeer van Anton Pieck, in de 

lommerrijke tuinen van Kasteel de Haar. Wandelen langs de sfeervolle, 

verwarmde stands met de mooiste brocante, antiquiteiten, sieraden, 

outdoorkleding, kerstcadeaus en de heerlijkste wijnen en delicatessen. 

Een verrukkelijk dagje uit in de mooiste tijd van het jaar!  

 
De Mouline Rouge tent is geopend vanaf 10.00 uur 

In de nostalgische spiegeltent Moulin Rouge uit het jaar 1907 zal Paradise 
Bigband de ruimte vullen met haar swingende jazzmuziek. Met een glaasje wijn 
of een tapbiertje en een heerlijke bitterbal in de hand geniet u van een podium 
vol muzikanten met saxen, trombones, trompetten, ritmesectie en vijf vocalisten. 
Kortom, meer dan genoeg swing om u warm te houden!

• ALLES VOOR DE FEESTELIJKE TAFEL
• AMBACHTELIJKE KAZEN
• ANTIQUITEITEN
• AUTHENTIEKE SPIEGELTENT
• BBQ-MUZIEKPLEIN
• BELEVING
• BROCANTE EN CADEAU ARTIKELEN
• DAMES EN HERENMODE
• DELICATESSEN
• DIVERSE CATERING PUNTEN
• EXCLUSIEVE SIERADEN VAN GOUD EN ZILVER
• GROENDECORATIES
• GOEDE DOELEN
• HANDSCHOENEN, MUTSEN EN SHAWLS
• INTERIEUR ADVIES

• KASTEEL BEZOEK
• KERST CADEAUS EN DECORATIES
• LAARZEN EN SCHOENEN
• LIVE MUZIEK
• MODEACCESSOIRES, MODESHOW
• OUTDOOR KLEDING
• PARADISE BIGBAND
• POFFERS, SOEP EN WARME WIJN
• PORTRETFOTOGRAFIE
• SPECTACULAIRE WATERSHOW
• SFEER
• VIS SPECIALITEITEN
• WARME TRUIEN
• WIJNPROEVERIJEN
• WOONDECORATIES

Kom alvast in de stemming!
Win vrijkaarten, arrangementen en extra’s op onze  

Facebooksite Country Christmas Fair. 

Lifestyle       Delicatessen       Cadeaus

Sinds 1997 zijn wij liefhebbers en specialisten in de verkoop 

van kunst, antiek, curiosa en oude bouwmaterialen. Wat maakt 

Fer Gabor onderscheidend? Onze ‘gouden handen’ en onze 

liefde voor het ambacht. In ons atelier maken we van oude 

materialen prachtige, unieke meubels en andere objecten. 

 Zo ontstaan bijzondere stukken, vaak in samenwerking met 

de klant. Ook voor verhuur van authentieke materialen voor de 

aankleding van uw feest, evenement of etalage kunt u bij ons 

terecht. Standnummer: 243

Fer Gabor Sense effects Magische 
watershow
Nu nog groter!
Elk jaar weer is het een lust voor het oog: de Magische 

Watershow. Vanwege de grote populariteit is het geweldige 

schouwspel nu verbreed tot zo’n 50 meter, en bovendien van 

twee kanten te zien! Speciaal voor de Country & Christmas Fair 

is een soundtrack geschreven met voice-over. Dit mag u niet 

missen. Komt dat zien! In de Kruisvijver

Edelsteenslijperij De Sprong  
(in de Kapel)
In de sfeervolle Kapel van Kasteel de Haar kunnen bezoekers een 

magnifieke indruk krijgen van de kleurenpracht van onze kristallen, 
edelstenen en uitgebreide collectie gouden en zilveren sieraden uit 

eigen atelier. Bezoekt u de stand van Edelsteenslijperij De Sprong, 

dan geven wij u de mogelijkheid een speciaal gesmeden ring te 

winnen! Bij elke aankoop van minimaal 25 euro ontvangt u één gratis 

lot om mee te dingen naar deze schitterende 14-karaat bicolour 

(rosé/wit) gouden dames solitair ring met een ‘natural colour’ 

Cognac Briljant (van 30 K), t.w.v. 1500 euro! (Max.10 loten p.p.)

Tassenrobe
Onze gratis bewaarservice voor al uw aankopen stelt u in staat om op  

uw gemak te shoppen en te genieten van de fair.

ONLINE 

TICKETS MET 

KORTING!

www.country

christmas

fair.nl

Speurtocht  

voor de kinderen
Make A Wish Nederland heeft speciaal 
voor de kinderen een speurtocht 
over het terrein van de Country 
& Christmas Fair samengesteld. 
Deelname is kosteloos en er zijn 
leuke prijzen te winnen. Haal het 
deelnameformulier op bij de stand van 
Make a Wish Nederland en doe mee!
Standnummer: 34

Sinbad & Aladdin
Ook dit jaar nemen Sinbad & Aladdin u weer 
graag mee op een ontspannen reis vol magie 
en mysterieuze illusies. En vooral: heel veel 
plezier en lol! Het is net of de magische 
vrienden zo uit het sprookje van Duizend-en-
één-nacht zijn gestapt. Dagelijks lopen zij 
rond in het park. Voor de kinderen hebben 
ze altijd een verrassing. En in hun Oosters 
gedecoreerde tent zetten zij uw zintuigen op 
scherp. Niets is wat het lijkt…
Standnummer: 91 & 93

Rafi’s workshop
De workshop beschilder je eigen Rafi’s tuinkadootje wordt 
onder deskundige begeleiding gegeven. Per ronde kunnen 
er maximaal 8 personen meedoen. Je hebt keuze uit het 
beschilderen van de 2 vogeltjes of voedervogel Rafi. Dit zijn 
beide tuinstekers die in de grond of plantenbak gestoken 
kunnen worden. Als u klaar bent wordt het project bespoten 
met blanke lak en gedroogd. Reserveer nog vóór het 
evenement, zodat u zeker bent van een plek! U kunt zich  
via astrid@tuinkadootjes.nl inschrijven of meer info 
opvragen. Aanbetaling is 15 euro p.p., het restant betaald  
u op de dag zelf. Tot ziens bij Rafi’s! Standnummer: 200
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Al 21 jaar top 10 best georganiseerde evenementen van Nederland! 

Dinsdag 20 t/m zondag 25 november
Dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur en zondag van 10.00 tot 18.00 uur 

Kasteellaan 1 • 3455 RR Haarzuilens

www.countrychristmasfair.nl

Inventief presenteert de 21e editie

Country & 
Christmas Fair

2018 

Kasteel de Haar • Haarzuilens 

ONLINE TICKETS MET KORTING!www.countrychristmasfair.nl

Routebeschrijving met de auto vanuit:

Amsterdam (A-2)
Afrit 5 Breukelen, volg Kockengen en daarna Haarzuilens.

Volg de borden ‘Evenement Kasteel de Haar’.

Den Haag (A-12)
Afrit 15 De Meern, bij de stoplichten linksaf, onder het viaduct  
door en linksaf richting Vleuten. Volg de borden ‘Evenement Kasteel de Haar’.

Arnhem / Rotterdam (A-12), Den Bosch (A-2)
U rijdt richting Den Haag (A-12) en neemt afrit 15 De Meern. 

Bij de stoplichten linksaf, onder het viaduct door en linksaf richting Vleuten. 

Volg de borden ‘Evenement Kasteel de Haar’.

Bustransfer station Vleuten
Buspendel Station Vleuten - Country & Christmas Fair.

Tweemaal per uur vertrekt vanaf Station Vleuten een bus naar  

de Country & Christmas Fair. De eerste bus vertrekt om 09.45 uur. 

De laatste bus vertrekt vanaf de fair om 22.00 uur 

(zondag 18.00 uur). Kosten heen- en terugreis.

Parkeren
De parkeerkaart € 8,- kunt u kopen bij de kassa’s van de  

fair. Wij adviseren u om voor uw bezoek aan de Country &  

Christmas Fair een kaart op onze website te kopen. 

www.countrychristmasfair.nl of op de site van de ANWB

www.anwb.nl

Openbaar vervoer
Bel OV-reisinformatie: 0900-9292 of  

kijk op www.9292ov.nl voor meer informatie

Kasteel de Haar  
Kasteellaan 1, 3455 RR • Haarzuilens  

(nabij Utrecht). 

Navigatieadres: Parkweg

Speciaal voor bezoekers van de  

Country & Christmas Fair heeft Hotel Breukelen 

(vlakbij Haarzuilens) ideaal gelegen tussen 

Amsterdam en Utrecht aan de A2 en bij station 

Breukelen) een winterarrangement samengesteld:

  Heerlijk 3-gangen keuze diner in ons restaurant

  Overnachting in een ruime comfortabele kamer

  Een uitgebreid ontbijtbuffet

  Toegangskaart voor de Country & Christmas Fair

 Parkeerkaart voor de Country & Christmas Fair

 Gratis toegang tot ons Wellness center met  

    zwembad, fitness en sauna
 Gratis parkeren

 Gratis WIFI

Het Country & Christmas Fair  
luxe winterarrangement! 

(bij 2 personen) boek via: countrychristmasfair.nl

Honden toegestaan 
mits aangelijnd

Het terrein is 
helaas niet overal 
rolstoelvriendelijk

Fotograferen is 
toegestaan, m.u.v. 
commerciële 
doeleinden

Geldautomaten 
aanwezig en  
pinnen aan  
de kassa’s 

Dit terrein 
beschikt over 
camera’s

ONLINE TICKETS MET KORTING!www.countrychristmasfair.nl
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Bestel je online tickets met korting!
www.countrychristmasfair.nl
Koop uw ticket, parkeerkaart en of plasbandje / 10 - rittenkaart online!  

Voorkom wachttijden bij de loketten van de fair.

Thema: Anders leren kijken om meer te zien of anders kijken om te leren zien 

In deze lezingen gaat Alex Janmaat dieper op de materie in van het interieur vak. Hij leert mensen 

anders te kijken naar hun interieur en creëert hiermee nieuwe mogelijkheden. Tijdens een klein  

half uurtje komen de volgende onderwerpen aan bod. www.alexjanmaat.nl. Standnummer: 332/334

Beb en Toos
Beb en Toos van Krooswijk zijn twee Rotterdamse 

zussen die keien zijn in het schoonmaken 

van toiletten. Dit jaar zijn ze met hun hele 

familie present om de wc’s tijdens de Country 

& Christmas Fair smetteloos en glanzend 

te houden. Over de hele fair komt u deze 

goedgemutste en poetsende toiletjuffrouwen 

tegen. Een bezoek aan het kleinste kamertje is 

bij hen nooit ‘gewoon’. Zij dagen u uit om zonder 

glimlach van het toilet te komen. 

Entreeprijzen
Kassa: volwassenen e22,50  •  kinderen 12 t/m 16 jr. e11,-  •  kinderen tot 12 jr. gratis 

Online: volwassenen e17,50 • kinderen 12 t/m 16 jr. e10,- 

Parkeerkaart 
Dit jaar heeft Inventief Evenementen, de bedenker en organisator van de Country & Christmas Fair, 

besloten het parkeerbeleid in eigen hand te nemen en het parkeerterrein bij Kasteel de Haar zelf te 

beheren om te zorgen dat het terrein bij elk weertype snel en goed toegankelijk zal zijn voor bezoekers en 

standhouders. Wij adviseren u echter vóór uw bezoek aan de Country & Christmas Fair een parkeerkaart 

online aan te schaffen. Ga naar www.countrychristmasfair.nl of www.anwb.nl/ccfair en bestel  

met 1 klik uw toegangs- en parkeerkaart via het eenvoudige en betrouwbare betaalsysteem van Ideal.

Parkeerkaart: e8 ,- (de gehele dag) 

Plaspartout van Beb en Toos
Onbezorgd de dag door en online te bestellen.

Plasbandje (1 persoon onbeperkt) e2,-

10 rittenkaart toilet (door meerdere personen te gebruiken)  e4,-

Losse plas  e 0,70

Kasteelbezoek tijdens de Country & Christmas Fair
volwassenen e10,-  •  kinderen e7,50

Alex Janmaat interieur componist

Grijp die hoogste ANWB 

ledenkorting! 

ANWB-leden opgelet! Bij de Country & Christmas Fair wordt u getrakteerd  

op een speciale korting. Hoe langer u lid bent, hoe groter het voordeel.  

Voor meer info ga naar de onderstaande website!

Bestel uw  toegangs- en parkeerkaart via www.anwb.nl/ccfair  

of ga hiervoor naar de dichtstbijzijnde ANWB-winkel.

* Let op: géén korting op vertoon van uw ANWB- lidmaatschapskaart aan de loketten van de fair.

ONLINE TICKETS MET KORTING!www.countrychristmasfair.nl


