
Pagina 40 | www.lauwers.be www.lauwers.be | Pagina 41 

SHOPPING REIZEN

Voormiddag: Populaire winkelstra-
ten zijn de Schadowstrasse, de 

Flinger Strasse en de Königsallee, kort-
weg Kö in de volksmond. Aan de Kö, 
ongeveer 1 km lang vinden we de luxe 
boetieks van grote merken zoals Armani, 
Cartier, Gucci en befaamde juweliers en 
populaire warenhuizen en shopping-
centra. Laten we niet vergeten om de 
zijstraatjes in te lopen, want daar zijn 
vele tweedehands- en vintagezaakjes 
gevestigd. 

Middag: Vrij middagmaal. Probeer 
zeker eens één van de vele 

Brauerei-restaurants, die we voorname-
lijk in de Altstadt vindt. 

Namiddag: We kunnen ook een be-
zoekje brengen aan Medienhafen, 

het hippe gedeelte van Düsseldorf, 
gelegen in de oude haven van de stad. 
We zien prachtige hoogstandjes van ar-
chitectuur. Hier bevinden zich vele ho-
tels en brasseriën. Als we in Düsseldorf 
zijn, dan mogen we de Flingerstrasse 
niet overslaan. In deze straat vinden 
we vele, bekende winkelketens en is 
tevens één van de drukste winkelstrate. 

Avond: Het einde van deze leu-
ke shopping dag is voorzien om 

18u30 in Düsseldorf.

Voormiddag: Verken op uw eigen 
ritme.  De gezellige Boulevard ver-

bindt alle hallen met elkaar. Hier kan je 
lekker een terrasje pakken om onder 
het genot van een drankje en of hapje 
te beslissen welke hal je daarna in gaat. 
Ontdek nieuwe en tweedehands spul-
letjes bij meer dan 1000 kraampjes en 
winkels.

Middag: Vrij middagmaal. Op de 
grootste foodcourt kan je 70 food-

stands en restaurantjes vinden. Een cu-
linaire wereldreis.

Namiddag: Ontdek de goud souks 
met maar liefst 22 juweliers.  

Slenter over de grote stoffen markt en 
neus tussen de talrijke koopjes. Koop 
wat lekkers voor thuis, dadels uit Iran, 
appelthee uit Turkije, kortom, teveel om 
op te noemen. De dag kan je afsluiten 
met een terrasje en een exotische lek-
kernij of gewoon een lekker drankje.

Avond: Het einde van dit shopping 
plezier is voorzien rond 18u00.

Voormiddag: Vanaf de verschillen-
de opstapplaatsen naar Maastricht, 

waar we rond 10u00 aankomen. 
Vandaag, vrijdag, is het hier marktdag. 
De markt vinden we op het Vrijthof, aan 
het Stadhuis van Maastricht. We krij-
gen ruim de tijd om op de markt rond 
te kuieren.

Middag: Vrij middagmaal

Namiddag: Maastricht is een win-
kelstad bij uitstek. In de binnenstad, 

tussen het Vrijthof en het stationsge-
bouw vinden we een groot aantal win-
kels en warenhuizen. Een dagje win-
kelen in Maastricht is uitnodigend en 
speciaal omdat de meeste winkels 
gelegen zijn in historische straten. 
Geïnteresseerden kunnen ook een kijkje 
gaan nemen in de diverse Maastrichtse 
musea. Maastricht is voor iedereen een 
ware belevenis! 

Avond: Het einde van deze dag is 
rond 18u00 voorzien te Maastricht.
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Düsseldorf is gelegen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, ten zuiden van het Ruhrgebied, aan de rivier de Rijn. Binnen 
het centrum van de stad vind je werkelijk alles wat je nodig hebt om een dagje te shoppen: grote warenhuizen, chique 
winkelstraten, discountketens, kleine boetieks en typische Duitse specialiteitenwinkels. 

Düsseldorf DUITSLAND • NIEUW

De Bazaar  is een grote overdekte markt in de Nederlandse stad Beverwijk en  noemt zichzelf de ‘grootste overdekte markt 
van Europa’. De Bazaar heeft vooral een reputatie opgebouwd als verzamelpunt van handelaren met een niet-Nederlandse 
achtergrond, die veel zogenoemde “exotische” goederen aanbieden. Een must voor iedereen die van shoppen houdt!

De Bazaar

Het goede leven in Maastricht, daar wil iedereen wel eens vaker van proeven! Wat het thema van uw bezoek ook 
is, de mogelijkheden zijn enorm. Cultuur, culinair, winkelen het is er allemaal en dat alles vrij kort bij elkaar. Een 
bezoekje Maastricht om te kijken of te winkelen, een heuse aanrader!

Maastricht & de vrijdagse Markt NEDERLAND

NEDERLAND


