
10x gratis
in Keulen

www.mooistestedentrips.nl



1. De Dom
De belangrijkste bezienswaardigheid van
Keulen is ook nog eens gratis. Bekijk de
schitterende glas-in-lood ramen en het
mooie altaar.

2. Köln Card
Oké, niet helemaal gratis. Maar als je voor
€9 per dag een Köln Card koopt, maak je
gratis gebruik van het OV en krijg je
korting bij veel bezienswaardigheden.

3. Stadtgarten
Een gezellig park waar altijd wel iets te
beleven valt. Er zijn regelmatig concerten
en voorstellingen.
www.stadtgarten.de

4. Botanische tuin
Een geweldige plek om te wandelen en
de mooiste planten, bomen en bloemen
te bewonderen.

5. Gratis stadswandeling
Elke dag vertrekt om 11 en 4 uur een 
gratis stadswandeling vanaf de 
Rudolfplaz. Je krijgt leuke tips van een 
local. www.cyhitours.com



6. Hohenzollernbrücke
Deze spoorbrug hangt vol met duizenden
'liefdes' slotjes. Leuk om even over de
brug te lopen, van het mooie uitzicht te
genieten en zelf een slotje te plaatsen?

7. 4711
Loop binnen bij misschien wel de meest
beroemde parfumerie ter wereld en kom
alles te weten over 'Eau de Cologne'.
www.4711.com

8. Gratis tips
Op mooistestedentrips.nl/keulen vind je
een uitgebreide CityGuide met tips over
bezienswaardigheden, eten, drinken,
uitgaan en shoppen! 

9. Streetart in Ehrenfeld
De wijk Ehrenfeld is bezaaid met
schitterende streetart. Rond het station
vind je meeste werken. 

10. Rheinpark
Keulen heeft een skyline om ú tegen te
zeggen. En de mooiste plek om deze te
zien is het Rheinpark. Ook een leuk park
om fijn te luieren met goed weer.

http://mooistestedentrips.nl/stedentrip/keulen
http://mooistestedentrips.nl/nieuws/funky-keulen-streetart-en-vintage-in-ehrenfeld


Stedentrip Keulen
Praktische tips

Je koopt al een treinkaartje Keulen voor €19. 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 is niet duur in Keulen. Persoonlijke favoriet is Café
Schmitz waar je leuk mensen kunt kijken en voor een prikkie kunt eten en
drinken.

Je kunt in Keulen kiezen uit tientallen leuke hotels in allerlei prijsklassen.
Eén van de leukste hotels die goed te betalen is, is Hotel Chelsea in het
bruisende Belgisch Kwartier.

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://bit.ly/1wzpcyT
http://bit.ly/13NqRWy
http://mooistestedentrips.nl/contact
http://www.pinterest.com/InfoStedentrips/
https://twitter.com/InfoStedentrips
http://www.cafe-schmitz-koeln.de/
http://instagram.com/writtenbyesther

