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Hartelijk welkom in kerstsferen! 
Bent u klaar voor de 22e editie? Voor liefhebbers van licht en gezelligheid 

in de donkere dagen voor kerst is de Country & Christmas Fair al jaren 
een aangenaam dagje uit. Wandelend langs de meer dan 220 sfeervolle 

verwarmde stands met (woon)decoraties, kerstcadeaus, outdoor kleding, 
beautyproducten en de heerlijke en eerlijke hapjes van onze nieuwe 

hoofdcateraar CateringCreators, komt u helemaal in de kerststemming. 
Het sfeervolle Kasteel de Haar in Haarzuilens en het mooie, ruim 

opgezette terrein van het event zijn al een belevenis op zich. Naast de 
vertrouwde elementen, is er ook deze editie veel nieuws te ontdekken. 

Geniet van een verrukkelijk dagje uit in de mooiste tijd van het jaar!

De Spiegeltent is geopend vanaf 10.00 uur 

In de Spiegeltent, in 1907 gemaakt, kunt u vanaf 11 uur de hele dag genieten van 

Live Muziek door de Paradise Bigband en zangeres Rosmarijn Broers. U kunt er ook 

bijkomen met koffi e, thee, bubbels, bitterballen en meer. Op het muziekplein speelt 
de Backsound Acoustic Coverband vrolijke noten uit de jaren 80 en 90. En niet weg 

te denken van de fair zijn de a capella koren die vrij rondlopen. De Carol Singers 

zijn ook dit jaar weer van de partij, net als het ROM Koor in Dickens stijl. Bij de 
wijnstand voor het kasteel is accordeonist Jaap Somsen te beluisteren. Jaap geeft 

ook workshops voor bezoekers, waarin u uit volle borst mee kunt zingen.  

� ALLES VOOR DE FEESTELIJKE TAFEL
� AMBACHTELIJKE KAZEN
� AUTHENTIEKE SPIEGELTENT
� MUZIEKPLEIN
� BELEVING
� BROCANTE EN CADEAU ARTIKELEN
� BUITEN HAARDEN
� DAMES- EN HERENMODE
� DELICATESSEN
� DIVERSE CATERING PUNTEN
� DIVERSE WORKSHOPS
� EXCLUSIEVE SIERADEN VAN GOUD EN ZILVER
� GROENDECORATIES
� GOEDE DOELEN
� GEURKAARSEN

� HANDSCHOENEN, MUTSEN EN SHAWLS
� KASTEEL BEZOEK
� KERST CADEAUS EN DECORATIES
� KEUKENLINNEN
� LAARZEN EN SCHOENEN
� LIVE MUZIEK
� MODEACCESSOIRES, MODESHOW
� OUTDOOR KLEDING
� PARADISE BIGBAND
� POFFERS, SOEP EN WARME WIJN
� SPECTACULAIRE WATERSHOW
� SFEER
� VIS SPECIALITEITEN
� WARME TRUIEN
� WIJNPROEVERIJEN

Lifestyle       Delicatessen       Cadeaus

Wervelende 
watershow
Elk jaar is het een lust voor het 
oog: de Magische Watershow. Dit 
jaar zijn er veel nieuwe elementen 
te zien in deze show die speciaal 
voor de Country & Christmas Fair 
is gecomponeerd door Sense 
Effect. Komt dat zien! 
In de Kruisvijver

Het huis van de Kerstman  
Nieuw dit jaar is het huis van de Kerstman. Hij woont in 
een knus, houten huisje waar de deur wagenwijd open 
staat voor visite. De kerstman loopt rond op het terrein 
en neemt graag de tijd om op de foto te gaan met jong 
en oud. In een speciale brievenbus voor zijn huis kunnen 
kinderen hun kerstwens achterlaten. Volgens Jeroen van 
der Horst, organisator van het event, is het voor kinderen 
een prachtige kans om hun wens te delen. ‘We laten ook 
een paar wensen in vervulling gaan.’

Edelsteenslijperij De Sprong 50 jaar!
(in de Kapel)
Genieten van de kleurenpracht van kristallen, edelstenen en een 
prachtige collectie gouden en zilveren sieraden? Kom dan naar de 
sfeervolle Kapel van Kasteel de Haar, waar edelsteenslijperij De 
Sprong een magnifi ek overzicht biedt van hun collectie. Bezoekt u de 
stand van Edelsteenslijperij De Sprong, dan krijgt u de mogelijkheid 

een prachtig juweel te winnen. Bij elke aankoop van minimaal 25 

euro ontvangt u één gratis lot om mee te dingen naar dit prachtige 

juweel! (Max 10 loten p.p.) 

Tassenrobe
Bij onze gratis bewaarservice kunt u al uw inkopen veilig achterlaten. 

Zo kunt u op uw gemak shoppen en genieten van de fair. 

Sinbad & Aladdin
Sinbad & Aladdin nemen u graag mee op een 
ontspannen reis vol magie en mysterieuze 
illusies. Het duo loopt ook los rond in het 
park en ze hebben voor de kinderen altijd een 
verrassing. Vanuit hun Oosterse tent verzorgen 
ze ook dit jaar weer een verrassende en 
hilarische bingo (standnummer: 305) en zetten 
ze uw zintuigen op scherp. Niets is wat het 
lijkt… 
Standnummer: 91 & 93



Speciale
 avondkorting!

Op dinsdag en woensdag vanaf 
18:00 uur zijn de tickets aan de 

kassa van de fair.

Geen € 22,50 maar € 12,50!

Inventief presenteert de 22e editie van de

Dinsdag 19 t/m zondag 24 november 

ONLINE TICKETS MET KORTING!www.countrychristmasfair.nl

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, fi tness en sauna
 Gratis parkeren
 Gratis WIFI(bij 2 personen) boek via: countrychristmasfair.nl

Geldautomaten
aanwezig en 
pinnen aan 
de kassa’s 

Bestel uw online tickets met korting!
www.countrychristmasfair.nl

Koop uw ticket, parkeerkaart en plaspartout online! 
Zo voorkomt u wachtrijen bij de loketten van de fair. 

Entreeprijzen
Kassa: volwassenen € 22,50  �  kinderen 12 t/m 16 jr. € 11,-  �  kinderen tot 12 jr. gratis 

Online: volwassenen € 17,50 � kinderen 12 t/m 16 jr. € 10,- 

Parkeerkaart 
Wilt u wachttijden zoveel mogelijk beperken? 

Koop dan uw parkeerkaart online. Ga naar www.countrychristmasfair.nl of www.anwb.nl/ccf
 en bestel uw toegangs- en parkeerkaart eenvoudig en betrouwbaar via Ideal.

Parkeerkaart voor de gehele dag: € 8,- (ook aan de kassa) 

Kasteelbezoek tijdens de Country & Christmas Fair
volwassenen € 10,-  �  kinderen € 7,50

Het kasteel is alle dagen geopend tot 17:00 uur.

Grijp die hoogste ANWB 

ledenkorting!

ANWB-leden opgelet! Bij de Country & Christmas Fair tracteren we u op

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

Ga voor meer info naar onderstaande website!

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

of ga hiervoor naar de dichtstbijzijnde ANWB-winkel.

Let op: géén korting op vertoon van uw ANWB-lidmaatschapskaart aan de kassa’s van de fair

 Gratis toegang tot ons Wellness center met 
    zwembad, fi tness en sauna

ONLINE TICKETS MET KORTING!www.countrychristmasfair.nl

Al 22 jaar top 10 best georganiseerde evenementen van Nederland!

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: € 4,-
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Parkeren
De parkeerkaart van € 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/ccf 

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). 

Beb en Toos
Beb en Toos van Krooswijk zijn twee Rotterdamse zussen die keien
zijn in het schoonmaken van toiletten. Dit jaar zijn ze vrolijk present 

met nog meer zussen en nichten 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. 

Plaspartout van Beb en Toos

Wilt u onbezorgd de dag door? 

Bestel dan een plaspartout via www.countrychristmasfair.nl.

10 rittenkaart toilet (door meerdere personen te gebruiken) € 4,-
Plasbandje (1 persoon onbeperkt) € 2,-

Los toiletbezoek € 0,70 

Honden toegestaan 
mits aangelijnd

Het terrein is 
helaas niet overal 
rolstoelvriendelijk

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

Dit terrein
beschikt over 
camera’s


