hotspot route breda

Hot Spot !

Ontdek Breda via de hotspot
route van de Barones. Via
dit rondje door het centrum
kom je langs verschillende
winkelgebieden en de hotspots
die je niet mag missen!
Waar drink je de beste
koffie en eet je de lekkerste
gerechten in Breda? En waar
vind je die unieke kledingzaken
en conceptstores van creatieve
ondernemers?
Volg de Hotspot Route Breda
Ontdek de leukste plekjes van
Breda! Bekijk het volledige
aanbod op www.visitbreda.nl

1 De Barones
Een dagje shoppen in Breda begint natuurlijk bij de Barones.
Parkeer je auto overdekt in Parkeergarage de Barones
(om de hoek) en breng een bezoek aan de 19 winkels voor
dames- en herenmode, sieraden, elektronica, games, beauty
en lifestyle. Kortom, voor ieder wat wils! Even relaxen doe je
bij Koffie Bij Teun, waar je de beste koffie van Breda krijgt en
terecht kunt voor een heerlijke lunch of zoete taartjes.

2 Van Coothplein
Heb je alle winkels in de Barones gezien, shop dan
verder in de Karrestraat, Eindstraat en Ginnekenstraat.
Aan het eind van deze lange winkelstraat vind je het Van
Coothplein; een goede plek om even uit te blazen en te
genieten van een lekker hapje en drankje. Het plein staat
vol met gezellige terrasjes. Geniet van een heerlijke lunch
bij The Tosti Club, ga dineren bij Breda’s nieuwste hotspot
“Oase” of trakteer jezelf op een heerlijk ijsje bij Frezzo.
Sluit de dag af met een heerlijke wijn bij hotspot Wijnbar
Bardot.

3 Dwaalstraatjes
Loop terug de winkelstraat in, ga rechts, via de vernieuwde
Houtmarkt naar de Halstraat. Hier vind je leuke boutiques
en speciaalzaken. In de Houtmarkt moet je zeker een kijkje
nemen bij Hutspot, een hippe winkel die fashion en design
combineert. De heren kleden zich volledig in Peaky Blinders
stijl bij Urban Bozz. Loop je verder via de Halstraat, bezoek
het gezellige zaakje BLYF, waar je de hele dag terecht kunt
voor iets lekkers. Aan het eind van de Halstraat kom je de
Grote Markt al tegen, ga rechts, de Sint Janstraat in en bezoek
Souk; een unieke winkel met Mediterrane delicatessen en
woonaccessoires. Als je de straat uit loopt kom je vanzelf uit
op de sfeervolle St. Annastraat.

4 Veemarktstraat
Onderweg naar Vlaszak, loop je door de Veemarktstraat. Een
straat met tal van leuke winkels en horecazaken. Ga voor
dameskleding zeker langs bij Yaya, Penn & Ink en Co&Co.
Voor herenmode slaag je gegarandeerd bij DNA By Newstyle
of voor een maatpak bij Michael & Giso. In de Veemarktstraat
vind je ook het gezellige huiskamerrestaurant PuiCk en het
relaxte In Kannen & Kruiken. Zin in eten in Italiaanse sferen?
Neem dan plaats bij De Pasta Kantine.

5 Vlaszak
Voor een late lunch, diner of borrel zit je goed in de omgeving
van de Vlaszak. Bij de Jongens van Zand en Klei kun je heerlijk
lunchen en staat alles in het teken van de aardappel. Neem
plaats bij Bobbi’s Bar voor een heerlijk diner met cocktails of
loop als bierliefhebber een stukje door richting prijswinnend café
restaurant De Beyerd. Meer zin in een ijsje? Stop dan bij IJssalon
Bon Appetit, hier verkopen ze eindeloos veel verschillende
soorten smaken ijs. Voor alles over erfgoed en de geschiedenis
van Breda moet je bij Stedelijk Museum Breda zijn. Dit museum is
gevestigd in een prachtig monumentaal pand aan de Boschstraat.

6 Valkenbergpark
Na alle indrukken is het tijd om even te genieten van de groene oase
van rust in het Valkenbergpark. Je loopt naar het Valkenbergpark
via de Veemarktstraat en de St. Annastraat. Onderweg passeer
je kaas- en wijnkoperij Latour, biologische lunchroom Yirga en
boutique J’adore Vintage. Stuk voor stuk het bezoeken waard. In
het Valkenbergpark, de oude kasteeltuin van het Kasteel van Breda,
is het heerlijk slenteren of liggen op het gras. Terwijl de ouders
een drankje doen bij het ‘t T Huis kunnen de kinderen hun energie
kwijt in de speeltuin die ervoor ligt. Het aangrenzende Begijnhof en
de naastgelegen Willem Merkxtuin zijn twee groene oases in het
stadshart en ideaal om een beetje cultuur te proeven.

7 Haven
Loop vervolgens ten westen het park uit, langs de Grote
Kerk aan je linkerhand, richting de haven van Breda. Neem
plaats op een van de vele terrassen die je onderweg of
aan de haven tegenkomt of huur een bootje en beleef
Breda vanaf het water! Mr. Barley is de nieuwste hotspot
voor speciaalbier en bij De Botanist geniet je van de
beste cocktails en grote borrelplanken. Wil je jouw liefde
vereeuwigen? Hang dan een liefdesslot aan de Bredase
slotjesbrug.

8 Grote Markt
Loop vanaf de haven langs het water en ga linksaf de Lange
Brugstraat in. Stap onderweg binnen bij Epic voor de nieuwste
sneakers of de nieuwe winkel Luna & Sol voor dames- en
kinderkleding. Loop onderweg ook even winkelhof ‘t Sas in en
breng eens een bezoek aan Color Club of PEB. Vanuit hier zit
je op steenworp afstand van de Grote Markt, het kloppend hart
van Breda. Sluit de dag af op een van de vele terrassen van de
uiteenlopende restaurants. Op de Grote Markt zit je heerlijk
onder de bomen bij Zeezicht en ‘t Hart. Om te dineren zijn onze
aanraders Sabores, Con Fuego en Wijnbar Pinot.

