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EEN VEERTIENDE EDITIE VAN WINTERPRET DIE VELEN ZAL BIJBLIJVEN ! 

Brussel, 4 januari 2015 

 

Vijf betoverende weken vol heerlijke parfums, kleurrijke shops, cadeau ideeën en originele degustaties. 
Plezier en fonkelende lichtjes gingen hand in hand in de feestelijke sfeer die enkel Winterpret uitstraalt. 

Winterpret bevestigt zijn aantrekkingskracht en settelt zich als hét eindejaarsevenement van Brussel. Het is een 
onontkoombare afspraak die van onze hoofdstad de gepriviligieerde bestemming voor city trips maakt. 

De media, de bezoekers en de handelaars zijn unaniem : deze 14de editie was uitzonderlijk ! 
De afgelopen jaren werd het twee kilometer lange parcours bezocht door circa 1.500.000 belangstellenden van 
de meest uiteenlopende internationale komaf.

In december maakten Brussels Hotels Association en Visit.Brussels 
bekend dat de bezettingsgraad van de Brusselse hotels 73% bedroeg,  
3  punten meer dan vorig jaar. Deze stijging wordt voornamelijk 
verklaard door de toenemende bekendheid van Winterpret bij de 
buitenlandse toeristen.

Het vergrote parcours kwam de verwachtingen tegemoet en zorgde 
voor een vloeiendere doorgang dankzij de verplaatsing van de ijspiste 
naar het Muntplein. 

De prachtige kerstboom, die door Stad Riga werd aangeboden en versierd, schitterde op de Grote Markt,  
die eveneens verlicht werd door een origineel en adembenemend klank-en lichtspektakel dat menige  

bezoekers verstomd deed staan ! 

Op een paar honderd meter daar vandaan, genoot een ander spektakel veel aandacht :  
de  ‘videomapping’ op de fantastische façade van de Sint Katelijnekerk, die recent gerestaureerd 
en gesublimeerd werd dankzij ongelofelijke 3D effecten. 

De Stad Quebec, eregast van deze editie, verrijkte het parcours met een uitzonderlijke technologische installatie en een 
vernieuwend en gezellig spektakel, alsook met heerlijke culinaire specialiteiten uit de regio. 

Het mobiliteitsplan dat werd samengesteld door de Stad Brussel, de MIVB, 
Interparking en Leonidas loste haar ambitieuze verwachtingen in. 

De meeste van de aanwezige 230 handelaars, trouw aanwezig sinds jaren of 
nieuwkomers, waren zeer enthousiast over deze editie van het evenement 
en waren verheugd over het stijgende aantal bezoekers en de zeer gezellige 
en ontspannen sfeer.

De traditionele attracties waren wederom fel begeerd : het reuzerad en haar uitzonderlijk zicht over Brussel,  
de feeërieke draaimolens, de slalom, het Ice Monster... en vooral de ijspiste, die in haar nieuwe decor op het Muntplein 
zeer succesvol was en 42.000 mensen ontving, hetgeen een nieuw record vormt. 

De Kerstparade van RTL trok voor de tweede opeenvolgende maal door de straten van het centrum van Brussel en 
trok tienduizenden mensen aan die voor een vrolijke feestsfeer zorgden. 

Ook de expo ‘Giants of the Earth’ was geslaagd en ontving kleine en grote avonturiers in het wondermooie Beursgebouw. 

Kortom, een zeer geslaagde veertiende editie die enthousiast toegejuichd werd op de sociale netwerken en uitgebreide besproken werd 
door zowel de nationale, als nieuwsgierige internationale media. 

Afspraak van 27 november 2015 tot 3 januari 2016  
voor een onvergetelijke vijftiende editie van Winterpret !

                                                 Organisatie : Marina Bresciani, m.bresciani@bitf.be - +32/478/22.61.59

www.winterpret.be

               CONTACT


