
Middachten in kerstsferen

14 t/m 18 december 2022, van 12.00 tot 20.00 uur (zondag tot 19.00 uur)

Dé kerstbelevenis voor jong en oud!

Kasteel met versierde kerstbomen, bloemdecoraties en haardvuren

Sfeervolle kerstmarkt in kasteel en bijgebouwen en levende kerststal

Live kerstmuziek, wensboom en broodjes bakken op het voorplein

Glühwein, erwtensoep en andere versnaperingen

Lichtjeswandeling in de tuinen

middachten.nl | De Steeg (Gld.)
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Kerst op kasteel Middachten is een bijzondere belevenis. Voor zowel 

jong als oud. Een magische omgeving met een feestelijke uitstraling. 

Dit Gelderse kerstevent is te bezoeken van 14 tot en met 18 december 

2022. De prachtige kerstbomen, de bloemdecoraties, de haardvuren 

en honderden kaarsjes zorgen voor het ultieme kerstgevoel. Met live 

muziek, de sfeervolle kerstmarkt en de betoverende lichtjeswandeling 

komt u helemaal in de kerstsfeer.

Sfeervolle kerstmarkt 
In het onderhuis van het kasteel en in de bijgebouwen 
verkopen standhouders kerstartikelen, handgemaakte 
kunst- en streekproducten, serviesgoed, kleding en meer. 
Ook wordt er jam en wildpaté van eigen landgoed verkocht. 
Tussendoor kan een drankje of hapje worden genuttigd op 
het voorplein of in het onderhuis van het kasteel. 
U kunt op de foto met de kerstman, een wens voor 2023 in 
de wensboom hangen of een broodje bakken boven het 
vuur.

Lichtjeswandeling
Als het donker wordt, branden in de kasteeltuinen nog 
meer lichtjes. Er kan dan vanaf ongeveer 17.00 uur een 
sfeervolle wandeling worden gemaakt tot een uur voor 
sluiting. Op afstand is het betoverende kasteel te zien.

Kasteel in kerstsfeer
Het kasteel wordt in kerstsfeer gebracht door bloemist/ 
decorateur Sjacco Gerritsen en zijn medewerkers. In alle 
kamers zijn versierde kerstbomen en decoraties met verse 
bloemen te zien. Dit zorgt voor een magische sfeer. De tafel 
in de eetkamer wordt gedekt met servies uit de collectie 
van de familie en overal branden de haardvuren. Zelfs 
in de slaapkamer met hemelbed van Ursula Philippota, 
kasteelvrouwe in de 17e/18e eeuw, is de kerstsfeer te zien.
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