
De Amsterdamse RAI wordt van 21 tot en met 30 december omgetoverd tot Het 
Amsterdamse Winterparadijs. Zowel binnen als buiten valt er voor jong en oud dan enorm 
veel te beleven in aanloop naar de jaarwisseling. Zo wordt onder andere een schaatsbaan en 
langlaufloipe aangelegd, kan winters Amsterdam worden aanschouwd vanuit een 50 meter 
hoog reuzenrad, zijn er diverse optredens te verwachten, is er een silent disco, een 
Christmas Cinema en worden de allerkleinsten verrast met onder meer een poppenkast, 
voorlezen en door goochelaars die hun beste trucs laten zien. 
 
Op vrijdag 21 december wordt om 15.00 uur de opening verricht. Het Amsterdamse 
Winterparadijs is daarna dagelijks geopend van ’s ochtends 10.00 uur tot ’s avonds 01.00 
uur, met uitzondering van Eerste Kerstdag (18.00 uur) en Tweede Kerstdag (22.00 uur). Het 
buitenterrein sluit dagelijks om 22.00 uur.  
 
Mitchel Bovenlander van producent 4PM Entertainment: “We hebben goed geluisterd naar 
de bezoekers van het afgelopen jaar en de naam Het Amsterdamse Winterparadijs dekt nu 
veel meer de lading. We brengen met dit enorme gevarieerde aanbod, binnen en buiten de 
RAI, een programma om met familie, vrienden, kennissen, collega’s of wie dan ook, de kerst 
te beleven of in ongedwongen sfeer afscheid te nemen van 2018. Maar waar het vorig jaar 
onduidelijk was wat je kreeg voor een entreebewijs, hebben we dat nu duidelijk 
geformuleerd. Het Amsterdamse Winterparadijs wordt straks beter, mooier en gezelliger 
dan ooit, niet alleen voor Amsterdammers maar ook voor iedereen van ver daarbuiten.” 
 
Entreetickets zijn te verkrijgen vanaf € 5,=. Daarmee wordt toegang verkregen tot Het 
Amsterdamse Winterparadijs, maar kan niet worden deelgenomen aan de activiteiten. Aan 
de hand van een ticket van € 17,50 is die deelname wel mogelijk. Bezoekers kunnen hun 
kaart van € 5,= tussentijds ophogen met € 12,50 om alsnog in bijvoorbeeld de zweefmolen 
of op de schaatsbaan te stappen. Een passe partout voor de gehele periode is voor € 29,50 
te verkrijgen. Eten & drinken zit niet in de prijzen inbegrepen. Vanaf 21.00 uur hebben 
bezoekers vrij toegang. 
 
Het Amsterdamse Winterparadijs presenteert een veelvoud aan activiteiten: 
Schaatsen, Tubebaan, Langlaufen, Sneeuwballengevecht, Reuzenrad, Curlen, Silent disco, 
Zweefmolen, Draaimolen, Kindertreintje, Marshmallows roosteren, Christmas Cinema, 
Optredens, Après-ski, Theater poppenkast, voorlezen en echte goochelaars, VR-experience, 
Karaoke , Gaming, Doolhof, Oud Hollandsche spelletjes 
 
 
 


