
Paklijst voor het Oktoberfest en tips voor 
de voorbereiding
Veel bezoekers kijken vol anticipatie uit naar hun eerste Oktoberfest. ‘s Werelds grootste volksfeest trekt 
elk jaar miljoenen bezoekers. Onze planningstips kunnen het makkelijker voor je maken om je voor te 
bereiden op dit festival:

Het Oktoberfest bezoeken: de belangrijkste stappen

Voor een ontspannen bezoek aan het Oktoberfest kan je best minstens twee dagen inplannen. 
Houd daarbij de volgende planningsstappen in gedachten: 

1. Vind de juiste dagen voor je bezoek aan het Oktoberfest

Van maandag tot donderdag is het vrij rustig op de Wiesn, vooral ‘s middags. De twee dins-
dagen zijn familiedagen, waarop je gereduceerde prijzen kunt verwachten.

Vrijdagavond, zaterdag en de feestdag op 3 oktober zijn de drukste dagen.

2. Informeer je over tafelreserveringen

Voor avond- en weekendbezoeken is reserveren aanbevolen voor grotere groepen.

Slechts een bepaald aantal plaatsen in de tenten kan vooraf worden gereserveerd. In de 
biertuinen kan je niet reserveren. 

Er is geen centrale reserveringsdienst. Reserveringen worden rechtstreeks gemaakt bij de 
beheerder van de feesttent, meestal per telefoon of online. 

Reserveringen zijn meestal mogelijk tussen het begin van het jaar en het begin van de zomer. 

3. Boek tijdig een verblijfplaats

Tijdens het Oktoberfest is er veel vraag naar hotel- en pensionskamers, waardoor ze  meest-
al ruim van tevoren volgeboekt zijn. Goedkopere prijzen zijn te vinden in accommodatie in 
buitenwijken of buiten München.

Liefhebbers van campers doen er goed aan om te verblijven op een van de campings in 
München, die goede verbindingen hebben met de Wiesn.

4. Plan je reis naar het Oktoberfest

De milieuvriendelijkste manier om naar München te reizen is met de langeafstandsbus of de 
trein. Vanaf het centraal station kan je naar de Theresienwiese lopen of het openbaar vervoer 
nemen.

Als je met de auto reist, kan je het beste buiten het stadscentrum parkeren en overstappen 
op het openbaar vervoer.

 





 

 



 

 



 

 





Paklijst voor het Oktoberfest

Onze paklijst geeft je een overzicht van wat je niet mag vergeten voor een kort verblijf op het Oktoberfest. 

Natuurlijk, zelfs op een reis naar het Oktoberfest, is het goed om licht te reizen.
Pas je paklijst dus aan de duur van je verblijf aan en neem in het beste geval alleen het hoogstnoodzake-
lijke mee. Wat je nog meer moet overwegen bij het plannen van je reis, kan je lezen in ons artikel “Voorbe-
reiding op het Oktoberfest”. 

Oktoberfest-outfit

Dirndl of Lederhose
OF: trachtenhemd/trachtenblouse, 
traditioneel kleedje, etc.
OF: passend alternatief voor de traditione-
le kledij
Comfortabele schoenen
Vest
Accessoires: juwelen, haaraccessoires, 
sjaal, riem, etc.
Rugzak of handtas (max. 20 x 15 x 10 cm of 
3l volume)

Financiën & administratie

Cash
Bankkaart/creditcard
Portemonnee
Identiteitskaart/paspoort
Zorgverzekeringskaart
Rijbewijs, indien nodig
Treinkaartje/vliegtuigticket, indien nodig
(Digitale) kaart van de Wiesn

Hygiëne

Kleding

Tandenborstel & tandpasta
Haarborstel/kam
Deodorant
Douchegel & shampoo
Droogshampoo, indien nodig
Haarlak, indien nodig
Handcrème
Zonnecrème
Gelaats- en lichaamsverzorging  
(reinigingsproducten en crèmes)
Zakdoeken
Desinfecterend handgel
Scheermes (incl. toebehoren), indien nodig
Make-up (incl. lippenbalsem), indien nodig
Haarelastiekjes, indien nodig
Artikelen voor vrouwelijke hygiëne, indien 
nodig
Toilettas

        x T-shirts of lichte pullover
        x Broeken of shorts
        x Ondergoed
        x Sokken
Pyjama
Eventueel een regenjas
Zonnebril/pet of hoed Overig

Mobiele telefoon incl. oplaadkabel
Powerbank, indien nodig
Persoonlijke medicijnen en kleine verband-
doos
Mini EHBO-kit (incl. tekentang)
Pleisters
Bril/contactlenzen incl. brillendoos/acces-
soires, indien nodig
Paraplu
Oordopjes/slaapmasker
Reisgids

https://www.c-and-a.com/nl/nl/shop/tips-oktoberfest
https://www.c-and-a.com/nl/nl/shop/tips-oktoberfest

