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Het Centraal Station behoort niet voor niets tot de mooiste stations ter wereld.
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AANKOMST IN ANTWERPEN
Met het vliegtuig
Vanaf de luchthaven in Brussel rijdt
de Brussels Airport Express elk uur
naar het centrum van Antwerpen. De
bus stopt aan het Koningin Astridplein
(vouwkaart D3), voor het Ibis Styles
Antwerpen City Center hotel (vouwkaart D3) en voor hotel Crowne Plaza
aan de Gerard Le Grellelaan (vouwkaart
C6). Dienstregeling: dag. 3.00-24.00 u.
Reistijd: 45 min. Antwerpen-Brussel:
ma.-za. 4.00-23.00 u, zo. 6.00-23.00 u.
Tickets op de bus. t 052 33 40 00 www.airportexpress.be.

Met de trein
Op de stations Antwerpen-Centraal en
Antwerpen-Berchem stoppen internationale en intercitytreinen. Ook de
Thalystrein Parijs-Brussel-Amsterdam
stopt op Antwerpen-Centraal.
Opgelet: verwar de twee Antwerpse
stations niet! Veel reizen eindigen in
Antwerpen-Berchem, waar u moet
overstappen naar Antwerpen-Centraal
om het stadscentrum te bereiken.
Antwerpen-Centraal (Vouwkaart centrum D3-4) – Koningin Astridplein 27.
15 tot 20 min. wandelen tot in het historische centrum. Antwerpen-Centraal
is direct gelinkt aan het netwerk van
tram- en buslijnen dat u over de hele
stad vervoert.
Antwerpen-Berchem (Vouwkaart
E5) – 2 km ten zuiden van AntwerpenCentraal. Controleer uw treinticket,
want talrijke internationale en

nationale reizen eindigen in dit station.
Per uur zijn er 15 verbindingen tussen
beide Antwerpse stations.

Met de bus
De bussen van de openbaar-vervoersmaatschappij (De Lijn) komen aan op:
- Koningin Astridplein, voor het
Centraal Station (Vouwkaart D3);
- Franklin Rooseveltplaats
(Vouwkaart D3).
Informatie over bus, tram en premetro:
t 070 22 02 00 - www.delijn.be.
Eurolines (Vouwkaart D3) – Van
Stralenstraat 8 - t 03 274 13 50
- www.eurolines.be - ma.-vr. 9.0019.00 u, za. 9.00-15.30 u.

Met de auto
Antwerpen is bereikbaar via de autosnelweg E17 vanaf Gent, de E19 vanaf
Breda, de A12 of de E19 vanaf Brussel
en de E34/E313 vanaf Hasselt en
Eindhoven.

IN HET KORT: VERVOERS
MAATSCHAPPIJ DE LIJN
= Dienstregeling: bus, tram, premetro dag. ca. 5.30-24.00 u, laatavondvervoer en nachtvervoer
(vanaf Franklin Rooseveltplaats)
tot 4.00 u tijdens de weekends.
= Tarieven: los ticket (60 min.
geldig) € 3, Lijnkaart (10 ritten):
€ 1,40 per rit (60 min. geldig).

3

WELKOM IN ANTWERPEN

WAT U NIET MAG MISSEN
Onze favoriete ‘mooiste plekjes’
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Historisch centrumaaa
Vouwkaart B-C3 - T blz. 32

Onze-Lieve-Vrouwekathedraalaaa
Vouwkaart B3 - T blz. 38

3

Museum Plantin-Moretusaaa
Vouwkaart B3 - T blz. 48

4

MASaaa
Vouwkaart C2 - T blz. 86

WAT U NIET MAG MISSEN

5

Rubenshuisaa
Vouwkaart C3 - T blz. 54

6

Museum Mayer van den Berghaa
Vouwkaart C4 - T blz. 64

7

8
5

Centraal Stationaa
Vouwkaart D3-4 - T blz. 68

Dierentuinaa
Vouwkaart D3-4 - T blz. 70

9

Modemuseumaa
Vouwkaart B3 - T blz. 74

10

Red Star Line Museumaa
Vouwkaart C2 - T blz. 90
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HOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN
Í Gun uzelf een vorstelijke pauze in
Café Impérial in het Paleis op de Meir. In
de gerestaureerde salons met stijlvolle
meubelen geniet u van een kop koffie
met bonbons van Dominique Persoone
of een dessert dat werd bedacht door
Roger Van Damme van lunchlounge Het
Gebaar. T blz. 54.
Í Snuif de bijzondere sfeer op van
de Vogelenmarkt die op zondag op
het Theaterplein wordt gehouden.
Het loopt er vol toeristen, vooral
Nederlanders. Beslist een kijkje waard.
Houdt u meer van Turkse, Marokkaanse

Í Gun uzelf een beeld van de
indrukwekkende haven van
Antwerpen tijdens een havenrondvaart met de Flandria. U zult
gegarandeerd onder de indruk
zijn van de omvang, de eindeloze
stapels containers en de indrukwekkende kranen. T blz. 20.
en andere exotische producten? Kom
dan op zaterdag naar de exotische
markt die op hetzelfde plein wordt
gehouden. T blz. 114.
Í Laat de stadsdrukte even voor wat
het is en geniet een paar uur van de
groene omgeving in Park Spoor Noord.
Stel zelf uw picknick samen of maak
het uzelf extra gemakkelijk en bestel
een picknickmand bij eethuis Caravan.
T blz. 92 en 108.
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Í Laat uw benen even rusten en laat
u door de stad voeren met paard en
koets of de ‘paardentram’. Ze vertrekken op de Grote Markt bij het stadhuis.
T blz. 20.
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Í Trek een overall en laarzen aan en
duik onder de grond om onder begeleiding van een gids door de ruien onder
het historische centrum van Antwerpen
te lopen langs oude gewelven en sluizen. T blz. 48.

Dieren kijken op de Vogelenmarkt

Í Zoek het even hogerop en krijg een
overzicht over de hele stad vanaf het
panoramadak van het MAS. U geniet
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De skyline van Antwerpen vanaf Linkeroever

er van een weids uitzicht van 360°.
Doe dit bij voorkeur ‘s avonds als het
al donker is en de stad mooi verlicht is.
T blz. 86.
Í U kunt Antwerpen niet verlaten
zonder een ‘bolleke’ te hebben
gedronken. U kunt in elk café in
Antwerpen dit bier van brouwer De
Koninck proeven, maar het beste doet u
dat natuurlijk in de brouwerij zelf, waar
u meteen een rondleiding kunt meepikken. In augustus is zowaar een feest
aan dit bier gewijd, het Bollekesfeest.
T blz. 25, 109.
Í Geniet van een prachtig uitzicht op de skyline van Antwerpen
vanaf de overkant van de Schelde op
Linkeroever. Maak er meteen een fikse

wandeling van en wandel door de
meer dan een halve kilometer lange
Voetgangerstunnel of Sint-Annatunnel
naar de andere oever, een belevenis op
zichzelf. T blz. 48.
Í Dompel uzelf onder in de tijd
van Rubens door zijn kunstwerken te bewonderen. Er zijn er
in de stad Antwerpen heel veel
te ontdekken. Uiteraard zijn de
meeste werken te vinden in het
Rubenshuis, maar ook vele andere
kerken en musea bezitten werken
van hem. U leest er meer over
in het kader ‘(Be)zoek Rubens in
Antwerpen’ T blz. 132.
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ANTWERPEN IN 3 DAGEN
De eerste dag
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3 Ochtend
Begin aan een wandeling door het
historische centrumaaa (blz. 32).
Bewonder er de oude panden en kerken
die u onderweg ziet, waaronder het
stadhuis (blz. 36) en de Onze-LieveVrouwekathedraalaaa (blz. 38).
3 Middag
Lunchen kunt u in een van de oude,
sfeervolle brasseries en restaurants
rond de Grote Markt.
3 Namiddag
In de namiddag zet u uw wandeling
voort richting de Scheldekaaien voor
een blik op de Schelde, of de universiteitswijk met onder andere het
Begijnhof. Breng een bezoekje aan
een van de vele musea in deze buurt.

ANTWERPEN MET KINDEREN
Ook kinderen zullen zich niet vervelen in Antwerpen. Natuurlijk zijn
de Antwerpse Zoo en Aquatopia
in de stationswijk een schot in de
roos, maar ook een boottocht in
de haven zullen ze bijzonder boeiend vinden, net zoals een bezoek
aan het MAS. Zorg voor voldoende
afwisseling met museumbezoeken en voor voldoende beweging
met een bezoek aan Park Spoor
Noord en een wandeling door de
Sint-Annatunnel.

Onthoud dat het Museum PlantinMoretusaaa (blz. 48) een absolute
aanrader is.
3 Avond
Kies een restaurant in de universiteitswijk of keer terug naar de buurt van
de kathedraal en de Schelde, waar u
meteen nog leuk kunt rondkuieren na
het diner.

De tweede dag
3 Ochtend
Begin de dag aan de haven. Kuier door
de wijk Het Eilandje (blz. 85) die volop
in ontwikkeling is. Een bezoek aan
het MASaaa (blz. 86) is een absolute
aanrader. Boven op het museum geniet
u van een schitterend uitzicht. Vlakbij
bevindt zich ook het Red Star Line
Museumaa (blz. 90).
3 Middag
In deze buurt zijn er veel trendy eetadressen te vinden. Er is voor ieders
smaak en budget wat te vinden.
3 Namiddag
Trek na de lunch naar de stationswijk
(blz. 68). Zeker als u kinderen hebt,
kunt u de namiddag doorbrengen in de
dierentuinaa (blz. 70) of Aquatopiaa
(blz. 71) en aansluitend het indrukwekkende Centraal Stationaa (blz. 68)
bewonderen en vervolgens etalages
kijken langs de Meir (blz. 52).
3 Avond
Breng deze avond door in de
Theaterbuurt (blz. 62), waar veel
gezellige restaurants en cafés te vinden
zijn.
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Blaas regelmatig even uit op een terrasje, zoals hier op de Grote Markt.

De derde dag
3 Ochtend
Deze laatste dag begint u opnieuw in
de Theaterbuurt (blz. 62). Bewonder de
Bourla- (blz. 62) en Stadsschouwburg
(blz. 63) en bezoek het Museum
Mayer van den Bergh (blz. 64).
Vervolgens verkent u de volkse wijk
Sint-Andries (blz. 74). Kijk etalages in
de Kammenstraat. Modeliefhebbers
kunnen hun hartje ophalen in het
Modemuseumaa (blz. 74).
3 Middag
Krijgt u honger, dan is dat in deze buurt
geen probleem. Stap binnen in een
van de klassieke brasserieën of trendy
eethuizen, zodat u energie hebt voor
uw laatste namiddag in Antwerpen.
3 Namiddag
De namiddag brengt u door in de hippe
wijk Het Zuid (blz. 77), met interessante musea en veel trendy boetieks.

Kuier rond in de Nationalestraat en
geniet nog van een terrasje aan de
Marnixplaats, de Leopold de Waelplaats
of de Vlaamse- en Waalsekaai.
3 Avond
Sluit uw bezoek aan Antwerpen af in
een van de vele hippe restaurants in
deze wijk.

EEN DAGJE LANGER BLIJVEN?
Hebt u meer tijd, kies dan enkele
musea uit die u uitgebreid wilt
bezoeken. U kunt de extra tijd
ook gebruiken om het stadscentrum te verlaten en de havena
(blz. 99) in te trekken, een
wandeling door de bijzondere wijk
Zurenborgaa (blz. 96) te maken
of een bezoek te brengen aan het
Middelheimmuseuma (blz. 95).
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Voor Het Steen staat het standbeeld van Lange Wapper.
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DE REIS VOORBEREIDEN
Formaliteiten
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Identiteitspapieren – Een geldige
identiteitskaart of een geldig paspoort
volstaat.
Visum – Inwoners van de Europese
Unie hebben geen visum nodig.
Douane – Krachtens het akkoord van
Schengen wordt geen enkele controle
uitgevoerd bij het oversteken van de
grenzen binnen de Europese Unie.
Wanneer u het land binnenkomt via
een land dat geen deel uitmaakt van de
Europese Unie, moet u langs de douane
passeren en de goederen aangeven die
u mee hebt.

Met de auto
Inlichtingen over uw reisroute – De
website www.viamichelin.com biedt
heel wat diensten en bevat veel
praktische inlichtingen: routeberekening, landkaarten, stadsplattegronden, een selectie uit de hotel- en
restaurantgids…
U kunt ook een kijkje nemen op www.
anwb.nl.
Verkeersinformatie – www.verkeerscentrum.be.
Vanuit Nederland – De autosnelweg
A2 richting Utrecht, vervolgens de A27/
E311 naar Breda. Daarna hebt u aansluiting op de E19 richting Antwerpen.
Vanuit Bergen op Zoom (A12) volgt
u Antwerpen-Centrum (Merksem)
uitrit 1. Blijf Antwerpen-Centrum
volgen: u rijdt vervolgens langs de
Groenendaallaan, de Noorderlaan en

volgt daarna de brede boulevard tot in
het centrum (Italiëlei).
Vanuit Keulen-Aken-Luik-Hasselt
(E40-E314-E313) of vanuit
Eindhoven – Volg Antwerpen-Centrum
(Borgerhout) uitrit 17. U volgt de
Noordersingel en vervolgens de Singel
(rechts) richting Schelde.
Vanuit Parijs-Brussel (E19) – Net
voorbij de Craeybeckxtunnel volgt u de
richting Antwerpen-Centrum.
Vanuit Brussel (A12) – U bereikt
Antwerpen via de Jan De Vostunnel en
houdt richting Schelde aan.
Vanuit Rijsel-Kortrijk-Gent (E17)
of Oostende-Brugge (E40) via
Gent (E17) – Volg onmiddellijk
na de Kennedytunnel uitrit 5A
Antwerpen-Centrum.

Met de bus
Eurolines heeft meermaals per
week busverbindingen van en naar
Antwerpen.
Hoofdkantoor in Nederland:
Rokin 38 - 1012 KT Amsterdam t 088 076 17 00 - www.eurolines.nl.
Ma.-za. 9.00-17.00 u.
Hoofdkantoor in België:
Van Stralenstraat 8 - Antwerpen t 03 274 13 50 - www.eurolines.be ma.-vr. 9.00-19.00 u, za. 9.00-15.30 u.

Met de trein
Vanuit Nederland – Vanuit Roosendaal
brengt de intercitytrein u in 30 min.
naar Antwerpen-Centraal (de stoptrein
doet er bijna een uur over).

DE REIS VOORBEREIDEN

Sinds 2009 rijdt de Thalys over de
hogesnelheidslijn naar Antwerpen.
Vanaf Rotterdam duurt de rit slechts
een half uur, vanuit Amsterdam staat u
in iets meer dan een uur in het centrum
van Antwerpen. Tot 7 treinen per dag
- www.thalys.nl - Raadpleeg voor meer
informatie en kortingen uw reisbureau
of NS Internationaal op de grotere stations: t 030 230 00 23 - www.ns.nl.
Vanuit België – Voor een bezoek aan
Antwerpen kunt u gebruikmaken
van de voordelige all-informules van
de spoorwegmaatschappij NMBS. De
B-dagtrips omvatten het vervoer per
trein, het aansluitende vervoer en de
toegang tot een attractie (dierentuin,
Aquatopia, grote tentoonstellingen…).
Ook voordelige weekendbiljetten. Voor
alle informatie over uurregelingen en
prijzen belt u het beste naar de NMBS:
t 02 528 28 28 (dag. 7.00-21.30 u) of
raadpleeg www.b-rail.be.
Vanuit Brussel – Vertrek vanaf de stations Brussel-Noord, Brussel-Centraal
en Brussel-Zuid. Zeer frequente
treinverbindingen (elke 20 tot 30 min.)
rechtstreeks naar Antwerpen. Reken op
ongeveer 45 min. per traject. De treinen
naar Berchem doen er iets minder lang
over (35 min.), maar om het centrum
te bereiken, moet u overstappen naar
Antwerpen-Centraal.

Met het vliegtuig
De meeste luchtvaartmaatschappijen
vliegen op de luchthaven Brussels
Airport in Zaventem:
t  02 753 77 53 (vanuit het buitenland); t  0900 700 00 (vanuit België) www.brusselsairport.be.
Sommige lowbudget- en

chartervluchten landen op de luchthaven Brussels South Charleroi:
t  078 15 27 22 (vanuit het buitenland); t  0902 02 490 (vanuit België) www.charleroi-airport.com.

REGULIERE VLUCHTEN

KLM – Dagelijkse vluchten van
Amsterdam naar Brussel t 020 474 7747 - www.klm.com.

BUDGETVLUCHTEN
Sommige websites bieden tickets aan
tegen onderhandelde tarieven, die
kunnen variëren naargelang van de
vluchtdata en -tijdstippen. Controleer
goed of de vermelde prijzen inclusief
luchthavenbelasting zijn (die kunnen
de ticketprijs namelijk verdubbelen) en
of de bagageafhandeling bij de prijs is
inbegrepen.

Seizoenen
In België heerst een gematigd klimaat:
koude winters, warme zomers, een aangename lente en een mooie herfst.
De lente is een mooi seizoen om
Antwerpen te bezoeken: de parken,
de tuinen en de lanen krijgen kleur,
terrassen komen tot leven. Een warm
jack en een paraplu zijn echter niet te
versmaden.
In de zomer is het meestal aangenaam,
maar het kan ook drukkend warm zijn.
Zonaanbidders trekken dan naar het
Sint-Annastrand op de linkeroever.
De herfst kan poëtisch zijn, vooral
wanneer zonnige dagen afwisselen met
regenachtige.
In de winter is het zelden zo koud dat
u niet meer aan bezichtigen toekomt.
Regen is vaak van de partij.
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Toeristische informatie
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Wie zijn reis gedetailleerd wil voorbereiden, kan voor alle documentatie
terecht op de volgende adressen:
Visit Antwerpen (Vouwkaart B3) –
Grote Markt 13 - 2000 Antwerpen
- t 03 232 01 03 - www.visitantwerpen.be - ma.-za. 9.00-17.45 u, zon- en
feestd. 9.00-16.45 u - gesl. 1 jan. en
25 dec. U krijgt er een gratis stadsplattegrond en u vindt er brochures, tickets
voor tentoonstellingen, wandelingen,
de Antwerp City Card en heel wat
informatie.
Visit Antwerpen aan het Centraal
Station (Vouwkaart D3) – Dezelfde
openingstijden als het kantoor aan de
Grote Markt.
Stadswinkel (Vouwkaart B3) – Grote
Markt 11 - 2000 Antwerpen –

t 03 221 13 33 - info@stad.antwerpen.
be - di.-za. 11.00-17.45 u. Naast Visit
Antwerpen. De Stadswinkel biedt een
ruim aanbod aan stadsproducten, boeken over Antwerpen, producten van de
Antwerpse musea en de Zoo en streekproducten. Ideaal voor een souvenir!
Antwerpen Averechts (Vouwkaart D3)
– Permeke (blok C, 3de verd.) - De
Coninckplein 25 - 2060 Antwerpen
- t 03 338 39 39 (ma.-vr. 10.0016.00 u) - www.antwerpenaverechts.
be. Deze vereniging organiseert stadsbezoeken en andere projecten, zoals
tentoonstellingen.
De website www.use-it.be richt zich
vooral tot jonge reizigers met een
beperkt budget. Op de website vindt u
veel leuke adressen om te overnachten,
te eten, te shoppen, uit te gaan. U krijgt
veel insidertips.

DE REIS VOORBEREIDEN
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De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, gezien vanaf de Groenplaats
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