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Het grootste  
en gezelligste  

winterevenement  
van Nederland  
en de Euregio!

Unieke  

winterambiance 

op het Vrijthof 

in Maastricht. 

Meer dan 650.000 bezoekers!



MAGISCH MAASTRICHT VRIJTHOF

Vanaf 1 tot en met 31 december 2022 staat Maastricht  
weer in het teken van Magisch Maastricht. De Maastricht
se binnenstad wordt feestelijk aangekleed met sfeervolle 
kerstdecoraties. Het Vrijthof wordt omgetoverd in een 
groot winterdorp. De 1.000 m2 grote overdekte schaats
baan vormt traditioneel het centrale decor van Magisch 
 Maas tricht Vrijthof. Dit jaar zorgt een replica van de  
Sint Ser vaasbrug voor een nieuwe dimensie. Schaatsers 
 kunnen onder de brug schaatsen en op de brug kunnen  
bezoekers genieten van het mooie decor van de Sint  
Servaas basiliek en de Sint Janskerk.
 
Direct aan de schaatsbaan bevindt zich het Grand Café, 
een gezellig en sfeervol ingerichte horecalocatie. Van 
hieruit kan men onder het genot van de lekkerste winter
drankjes en  hapjes kijken naar de verrichtingen op de 
schaatsbaan. Naast de Sint Servaas basiliek liggen de 
curlingbanen. Curling is een olympische wintersport, een 
gezellig spel dat u met uw medewer kers of relaties kunt 
spelen. Daarbij kunt u genieten van een hapje en een 
drankje op het terras van de naastgelegen Glühwein bar. 
Centraal op het Vrijthof staat onze typisch Oostenrijkse 
Almhütte met een capaciteit tot 300 personen. Hier waant 
men zich in de Alpen. In de buitenlucht, aan de verschillen
de Glühweinbars, kunt u samen met uw medewerkers of 
relaties van heerlijke winterse drankjes genieten.
 
Ook het Grand Café en de Almhütte zijn ideale gelegen
heden voor borrels en ontvangsten van uw medewerkers 
of relaties.
 
De Kerstmarkt kent een gevarieerd aanbod, met onder 
meer handwerken, winterspullen en de mooiste kerst
artikelen van verschillende deelnemers. Bovendien vindt  
u er een gevarieerd aanbod culinaire versnaperingen.  

Op het streekproductenplein kunnen bezoekers 
kennismaken met de mooiste producten uit de 
regio. Wij bieden vouchers aan, zodat uw mede
werkers of relaties zelf hun kerstpakketten kunnen 
samenstellen met mooie, eerlijke Limburgse streek
producten van dit plein. Op de kerstpakkettenflyer vindt  
u meer informatie over de mogelijkheden. 
 
Vanuit het reuzenrad zult u een schitterend zicht op 
 Maastricht  hebben, terwijl de carrousel en de glijbaan 
jong en oud veel plezier zullen geven.  

Voor bedrijven en instellingen biedt Magisch 
 Maastricht Vrijthof interessante mogelijkheden.
 
Wilt u gedurende 31 dagen exposure op het mooiste  
plein van Nederland? Of wilt u uw relaties of medewerkers 
laten genieten in een ongedwongen wintersfeer? Dan 
bent u bij Magisch Maastricht Vrijthof aan het juiste adres. 
Denk hierbij aan een teamuitje, waarbij kennis kan worden 
gemaakt met de wintersport Curling, of een gezamenlijk 
ontbijt of lunch in één van de sfeervolle horecagelegen
heden. Kijk verderop voor alle mogelijkheden. Mocht u 
iets anders in gedachten hebben of wensen dat wij met 
u meedenken over een pakket op maat, dan neem gerust 
contact met ons op.

Wij verwelkomen u graag in winterse sferen op  
het Vrijthof in Maastricht.

TRICHTER BV 
Yvo Gustings  | T +31 (0)6 21 85 51 01 
Michel Brull | T +31 (0)6 52 34 31 65
 
sales@trichter.nl  
www.magischmaastrichtvrijthof.nl



ENKELE CIJFERS:
Magisch Maastricht Vrijthof trekt 
elk jaar gemiddeld 650.000 bezoekers. Die komen 
graag naar Maastricht en combineren een bezoek aan 
het Vrijthof vaak met een bezoek aan het Maastrichtse 
centrum om te shop pen, te genieten van de vele cafés 
en restaurants of een bezoek aan één van de musea of 
historische gebouwen. Toeristen blijven vaak slapen in 
een hotel in Maastricht of omgeving.
  
Herkomst bezoekers  
• Nederland
• België
• Duitsland
• Overige

Grootste overdekte   mobiele  schaatsbaanin de Benelux

58%
20%
12%
10%

*cijfers december 2019.

MAGISCH MAASTRICHT VRIJTHOF
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Uw logo prominent op het reuzenrad?  
Voor meer informatie en de mogelijkheden neem dan contact met ons op. 

OVERZICHT SPONSORPAKKETTEN 



ALMHÜTTE 
tot 300 personen
Het Alpengevoel komt naar  Maastricht! 
 Beleef de authentieke oostenrijkse  
winter sfeer in deze  originele Almhütte.

CURLINGBAAN/BAR
Test je curlingskills en beleef een leuk 
 team uitje. De curlingbaan is online te 
 reserveren. 

SINT SERVAAS BASILIEK
Diverse mogelijkheden voor op maat gemaakte 
rondleidingen voor groepen en bedrijven.

GLÜHWEINPIRAMIDE/STREEKPRODUCTENPLEIN  
 Hier kunt u uw mede werkers of  relaties zelf hun eigen kerstpakket  
laten samenstellen met de lekkerste lokale en regionale limburgse 
 streekproducten. En proeve rijen bijwonen. 

GRAND CAFÉ
tot 250 personen
Ontdek het Grand Café van  Magisch Maastricht Vrijthof.  
Een gezellige en sfeervolle ingericht winters café.

SCHIRMBAR
tot 75 personen
Het ideale ‘Aprèsski’feestje heb je in deze  originele 
schirmbar. Hier waan je je zo op de skipiste.  

Magisch Maastricht Vrijthof biedt tal van  mogelijkheden om uw activiteit, (kerst)borrel, eindejaar sbijeenkomst of 
bedrijfsontvangst te houden in een  unieke en gezellige winterambiance. Er zijn diverse  opties mogelijk in combi-
natie met catering, entertainment en/of bezoek aan attracties.

De ideale locatie  

voor een  

bedrijfsborrel

EIGEN ACTIVITEITEN ORGANISEREN



ONTBIJTARRANGEMENT 
Niets is zo inspirerend als de dag starten met een heerlijk 
ontbijt op Magisch Maastricht Vrijthof. In een unieke sfeer
volle winterse set ting haalt u het beste uit uw team om 
de werkdag mee te begin nen of het jaar vol inspanningen 
feestelijk af te sluiten.  

LUNCHARRANGEMENT
Lunchen in onze Almhütte geeft een extra dimensie aan  
de samenwerking binnen uw team. Uw medewerkers kun
nen genieten van heerlijke winterse gerechten en drankjes. 
U kunt uw lunchmeeting combineren met een activiteit, 
zoals schaatsen op onze overdekte schaatsbaan of een 
competitie op onze curlingbaan. Een rit in het reuzenrad 
biedt iedereen een mooie blik op de stad Maastricht die 
niet snel vergeten zal worden.  
 
DINERARRANGEMENT / FEESTAVOND
Magisch Maastricht Vrijthof is dé locatie voor een onver
getelijke afsluiting van de dag of een activiteit waarmee u 
uw relaties en/of medewerkers bedankt voor hun inspan
ningen in het afgelopen jaar. Onze Almhütte kan hiervoor 
in het geheel of voor een gedeelte worden gereserveerd. 
Daarbij kunnen wij zorgen voor een perfect catering  en 
drankenarrangement, en eventueel gepast entertainment. 

Benieuwd naar alle mogelijkheden?  
 
Neem dan contact met ons op via  
sales@trichter.nl 

UNIEKE MOGELIJKHEDEN ALMÜTTE

Kom gezellig eten, drinken of feesten in onze  Almhütte!



MAGISCHE 
PAKKETTEN
Voor diegene die optimaal wil 
genieten van alles dat  Magisch 
Maastricht Vrijthof te bieden heeft 
hebben wij de volgende  Magische 
Pakketten samengesteld. Deze 
pakketten zijn ideaal om aan te 
bieden aan uw relaties of mede
werkers als geschenk!

€ 24,80  
p.p.

MAGISCH VRIJTHOF 
PAKKET 

• entree overdekte schaatsbaan
• huur van ijshockeyschaatsen

• 2 x consumptiebon  
• entree voor het reuzenrad

MAGISCH VRIJTHOF  
KINDERPAKKET

• entree overdekte schaatsbaan 
• huur van ijshockeyschaatsen

• 1 x consumptiebon
• kaartje voor de carrousel
• afdaling van de glijbaan

€ 19,00  
p.p.

Het leukste pakket 

wat je in de maand 

december kunt  

schenken!

Curling is een Olympische wintersport die al jaren  
aan populariteit wint. Maar hoe werkt het nou precies?  
U laat de ‘stenen’ over het ijs glijden, zodat deze  dichter bij  
het midden van ‘het huis’ komen te liggen dan de  stenen van  
de tegenpartij. Dat is kort gezegd de bedoeling. 
 
De curlingbaan kan online gereserveerd worden  voor een  
tijdsduur van 1 uur. Na het curlen kunt u  ge zellig gaan  borrelen, 
lunchen of dineren in één van onze  horeca locaties. Het betreft  
een overdekt  buiten arrangement.
 
 
Boek en reserveer nu online uw curling uitje. 
 

OPENINGSTIJDEN
De curlingbaan is tijdens Magisch Maastricht Vrijthof elke dag 
geopend van 10.00 tot 23.00 uur. U kunt een dag en tijdstip 
naar keuze aanvragen, wij bekijken dan zo spoedig mogelijk de 
 be schikbaarheid en berichten u.

 

Reserveer een curlingbaan voor een 
tijdsduur van 1 uur via de webshop op  

www.magischmaastricht.nl

 

CURLING

boek  
online



 
Meer informatie?

Neem dan contact op met  
de  organisatie van Magisch 

 Maastricht Vrijthof:

TRICHTER BV
Sint Annalaan 60

6217 KC  Maastricht
sales@trichter.nl 

Yvo Gustings
T +31 (0)6 21 85 51 01

Michel Brull 
T +31 (0)6 52 34 31 65

www.magischmaastrichtvrijthof.nl


