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1. Mokkakapot
Heerijk café, galerie en winkel (in één) in
het volkse en gezellige Borgerhout.
www.mokkakapot.be

2. Het elfde gebod
Net achter de Grote Markt vind je een
heel erg bijzonder café. Bij Het elfde
gebod drink je Belgische biertjes tussen
de heiligenbeelden. 

3. Fietsen in Antwerpen
Antwerpen is een heerlijkste stad om te
fietsen. Ontdek de highlights. maar ook
de hippewijk 't Eilandje.
http://bit.ly/1DAzcfy

4. MAS
Een van de meest bijzondere nieuwe
musea in Antwerpen: Museum aan de
Stroom. Het uitzicht vanaf het dak is
prachtig.

5. 't Bootje
Exotisch? Ja toch! Dit kleurrijke
bouwwerk vind je op 't Zuid, net achter
het Museum voor de Schone Kunsten.

http://bit.ly/1DAzcfy


6. Belle Epoque
De wijk Zurenborg, vlakbij station
Berchem, lijkt uit een sprookjesboek te
zijn weggelopen. Je ziet er prachtige
Belle Epoque huizen.

7. Rosier 10
Reserveer een kamer bij design B&B
Rosier 10, vlakbij de Nationalestraat en
allerlei leuke cafés. 
http://bit.ly/1xmrs9B

8. Felixpakhuis
's Avonds sfeervol en leuk uit eten doe je
bij het Felixpakhuis op 't Eilandje. Bestel
heerlijke Vlaamse specialiteiten.
www.felixpakhuis.nu

9. Streetart in St. Andries
Op zondag is het leuk antiek en vintage
snuffelen in de wijk Sint Andries, maar je
spot er ook de mooiste streetart.

10. STAY
Shoppen of even lunchen en een wijntje
pakken. Bij deze conceptstore in de
Nationalestraat kan het allemaal. 
www.stay-antwerp.be

http://bit.ly/1xmrs9B


Stedentrip Antwerpen
Praktische tips

Je koopt al een treinkaartje Antwerpen voor €29. Als je zo'n 3 maanden
voor je stedentrip boekt op de website van NS International kun je de
goedkoopste tickets boeken.

Eten en drinken hoeft niet duur te zijn in Antwerpen. Persoonlijke favoriet
is De Burgerij waar je in een hippe, maar gezellige omgeving de lekkerste
hamburgers kunt bestellen.

Een voordelig weekendje Antwerpen? Dat kan. Je kunt al een hotelkamer
boeken in Antwerpen vanaf €38 per persoon, per nacht.

Over Mooistestedentrips.nl
Mooistestedentrips.nl is dé website en blog als je op zoek bent naar
bijzondere en originele tips voor je volgende stedentrip. Heb je tips of
vragen? Stuur me een berichtje: info@mooistestedentrips.nl.
Veel leesplezier!
Esther de Beer.

http://www.burgerij.be/
http://instagram.com/writtenbyesther
http://www.hotelspecials.nl/hotel/?tt=686_22928_140242_&amp;r=
http://www.pinterest.com/InfoStedentrips/
http://mooistestedentrips.nl/contact
https://twitter.com/InfoStedentrips
http://bit.ly/1CfyJ2p

