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Waarom de 100% aNTWERPEN stedengids?
+ bijzondere adressen op het gebied van sightseeing, shoppen,
culinair en avontuurlijk genieten
+ 6 wandelingen
BESTEL
+ bevat tips van locals
+ uitneembare centrumplattegrond
+ goede prijs-kwaliteitverhouding (€ 11,95)

HIER!

6x zeker doen volgens de locals!

Vrijdagmarkt

Museum
Plantin-Moretus

Zuiderterras

Het Modepaleis

Sint-Anna-tunnel

Georgette

Afdingen op de

Een kijkje nemen in de

Lunchen met uitzicht op

Je onderdompelen in de

Ondergronds wandelen

Diervriendelijke

rommelmarkt.

16e-eeuwse drukkerij.

de Schelde.

Belgische modewereld.

naar de Linkeroever.

pumps kopen.

100% ANTWERPEN, ontdek de stad in 6 wandelingen!

= bezienswaardigheden

= shoppen

= eten & drinken

= leuk om te doen

Wandeling uit 100% Antwerpen

1
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Fiftie-Fiftie
Dansing Chocola
Huis Van Roosmalen
Antiques & more
Hot & Cold, New & Old
Fez
Take 5 minutes in Paris
Nadine Wijnants

9
10
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wandelpromenade
Zuiderterras
No Problem
Gringo’s Cantina
Herberg ‘t Zand
Sint-Annatunnel
rommelmarkt
Galerij De Zwarte Panter

17
18
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20
21
22
23
24

Boekenmarkt De Markies
Strip
Achter de maan
Mata Mata & Pili Pili
Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt
Bar 2
Christa Reniers

25
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32

Georgette
Bazar Bizar
Episode
Het Modepaleis
ModeMuseum
Copyright
Theo
W.A.L.T.E.R.

33
34
35
36
37

Garde-Robe Nationale
Veronique Branquinho
Annemie Verbeke
Lila Grace
Het Missverstand

De Kloosterstraat is een lange aaneenschakeling van antiek- en brocantewinkels 1 4 en alternatieve eetcafés 2 . Maak een uitstapje via de Goedehoopstraat. De moderne architectuur van Het Huis van Roosmalen 3 aan de kaaien vormt een mooi contrast met de geschiedenis die de oude hangars
uitstralen. Keer terug naar de Kloosterstraat en droom weg bij de baden op pootjes bij Hot & Cold, New & Old 5 . Op de smalle maar gezellige terrasjes
langs de straat kun je even uitrusten 6 7 . Aan de juwelenwinkel van Nadine Wijnants 8 sla je linksaf naar de kaaien, waar je via de trappen de wandelpromenade 9 langs de Schelde bereikt. Hier heb je een prachtig uitzicht over het water en de linkeroever 10 . Keer terug naar de Ernest Van Dijckkaai,
hier vind je heel wat eetadresjes met een terras dat uitkijkt op de Schelde of de hangars 11 12 . Op de Sint-Jansvliet 13 15 rechts kun je afdalen naar de
voetgangerstunnel 14 die onder de Schelde naar linkeroever leidt. Sla links de Hoogstraat in. Galerij De Zwarte Panter 16 brengt altijd eigenzinnige maar
boeiende tentoonstellingen van kunstenaars. De winkels in de Hoogstraat zijn ook op zondag open 17 18 19 20 . Het smalle straatje rechts brengt je naar
het Museum Plantin-Moretus 21 op de Vrijdagmarkt 22 23 24 . Hier zie je de oudste drukpersen van de wereld. Het straatje naast het museum leidt naar
de Steenhouwersvest, waar heel wat originele winkels een jong en hip publiek lokken 25 26 27 . Volg de straat naar links tot aan het Modepaleis 28 van
Dries Van Noten. Hier toont de Belgische ontwerper zijn prachtige ontwerpen in een magnifiek, authentiek gebouw. Rechts begint de Nationalestraat,
waar het ModeMuseum 29 de toon van de straat zet: trendy, stijlvolle winkels 30 31 met de nadruk op ontwerpen van eigen bodem. Zowel Walter Van
Beirendonck, Veronique Branquinho als Annemie Verbeke hebben hier hun eigen winkel, en ook de andere modezaken zijn trots op hun topmerken 32 33
34 35 36 . De winkelpanden zelf zijn vaak zo stijlvol en origineel ingericht dat ze alleen daarom al het bezoeken waard zijn.
Na je winkeltocht kun je rechts afslaan in de Steenbergstraat om uit te rusten op het Sint-Andriesplein 37 , dat nog de
authentieke, volkse sfeer van deze buurt uitademt.
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www.100procentantwerpen.nl
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