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Ga mee op reis tijdens Zin in kerst 
19 december- 3 januari 2021 
 
Reizen lastig dit jaar? Niet in Museum Catharijneconvent in Utrecht! Daar kun je deze 
kerstvakantie geheel coronaproof mee op reis tijdens Zin in kerst. Met je eigen reisgids 
word je zelf onderdeel van het kerstverhaal. Weet jij de weg naar de stal te vinden? De 
reis begint met een sfeervolle kerstvertelling. Daarna ga je langs diverse haltes op pad 
door de tentoonstelling. Reserveren is verplicht via catharijneconvent.nl. Zin in kerst 
vindt plaats van 19 december t/m 3 januari is vooral leuk voor gezinnen met kinderen tot 
8 jaar.  
 
Onderweg naar de stal 
Doe de opdrachten uit de reisgids en kom steeds dichter bij de bestemming. Onderweg 
ontmoet je allerlei reizigers uit het kerstverhaal die ook onderweg zijn naar de stal. Kijk 
eens goed naar de schitterende en soms grappige kunst die je onderweg tegenkomt. Wat 
denk je van een hip kerststalletje met Jozef die een selfie neemt?  
 
Napels in Utrecht 
Natuurlijk is de mega kerststal er ook! Meer dan 60 figuren vullen samen een 
gigantische achttiende-eeuwse stal uit Napels. In een schitterend decor kun je de meest 
wonderlijke taferelen ontdekken. Marktkooplui prijzen hun waren aan en de herbergier 
schenkt nog een glaasje in. De stoet van de drie koningen is op weg en volgt de ster. 
Kun jij Jozef en Maria met hun pasgeboren kindje vinden?  
 
Tickets en tijden 
Het museum viert Zin in kerst van 19 december t/m 3 januari, met uitzondering van 1 januari. 
Dus ook open op maandagen, tijdens beide kerstdagen en op oudjaarsdag. Kaartjes voor 
Zin in kerst zijn gratis voor kinderen t/m 17 jaar, en voor volwassenen € 6,- p.p. 
(museumkaart geldig). Zin in kerst  duurt circa 60 minuten en is vooral leuk voor kinderen tot 
8 jaar. Reserveren van een gezinsticket is verplicht, dit kan op www.catharijneconvent.nl. 
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