
Vier de winter in Alkmaar

In het hart van Noord-Holland ligt het bruisen-
de Alkmaar. Een stad vol hofjes, sprookjes-
achtig verlichte grachten en behaaglijke cafés 

en restaurants. Hier kun je heerlijk wandelen en 
winkelen in historische, smalle straatjes van de 
Oude Stad. In de Langestraat en de Laat vind je de 
grote winkelketens. Daarnaast heeft Alkmaar meer 
dan honderd restaurants en koffietentjes en volop 
cultuurhistorie. Van het Waagplein, Grote Kerk tot 
andere verrassende plekken in de stad: Alkmaar 
is ook in de winter een bezoek waard. Gelegen 
vlakbij het strand en grenzend aan de polder is 
het dé uitvalsbasis voor liefhebbers van zowel de 
gezelligheid van de stad als de rust van de wijde 
omgeving. 

Kaasmuseum
Zeg je Alkmaar, dan zeg je kaas. In de winter is 
er geen kaasmarkt, maar het Hollands Kaasmu-
seum in het prachtige Waaggebouw is ’s winters 
gewoon open. Hier leer je alles over de bereiding 
van kaas, de handel en het leven op het platte-
land. Kijk voor informatie en openingstijden op 
www.kaasmuseum.nl. 

Stadswandeling
Wil je meer weten over Alkmaar en de vele mooie, 
historische plekjes in de stad? Haal dan bij het 
VVV op het Waagplein een boekje met stadswan-
deling, of sluit je aan bij een van de stadswande-
lingen met gids.

Musea
Stedelijk Museum Alkmaar is hét geheugen van 
de stad Alkmaar en het vertrekpunt voor iedereen 
die de geschiedenis en de kunst van Alkmaar en 
omgeving wil beleven en ontdekken. www.stede-
lijkmuseumalkmaar.nl. 

Logeren
Blijf je langer dan een dag in Alkmaar? Kom dan 
logeren in één van de gezellige B&B’s of hotels die 
je in Alkmaar en omgeving vindt. Pak de ene dag 
de stad en geniet op de andere dag van het groe-
ne buitengebied. Huur een fiets en ga op ontdek-
kingstocht. Tip: de fietstocht ‘Culturele schatten 
in het land van Leeghwater (41 kilometer) brengt 
je langs de beroemde Schermer Molens en Graft 
en De Rijp.
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Kijk voor alle winkels, evenementen, 
hotels en andere tips op  
www.alkmaarprachtstad.nl.
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