Best tips eve
TIME TO MOMO IN KEULEN

r!

ALGEMEEN

Stap het vliegtuig uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk
in. Weet waar je het lekkerste visje van de stad eet of een lokaal gebrouwen
biertje tapt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen
de échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel
je, terwijl je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste
conceptstores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feel good
experience. 100% GOOD TIME!
NAAR KEULEN!
Jij gaat Keulen ontdekken! De stad van biergartens en de beroemde Dom, van
mooie parken en hippe winkels. Keulen heeft een levendige kunst- en cultuurscene, en je vindt er dan ook veel musea en galeries. Wat wij zo leuk vinden
aan Keulen is de afwisseling tussen de verschillende wijken. Proef de historie in
de binnenstad, maar laat je ook verrassen door hippe wijken als het Belgisches
Viertel, waar je boetiekjes van jonge designers vindt. Keulen is ook de grootste
studentenstad van Duitsland, wat je onder andere merkt aan de vele (betaalbare)
eettentjes, cafés en bars. Wij leiden je langs alles wat je wilt zien in Keulen.

#timetomomo

OVER TIME TO MOMO
time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je
met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries,
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.
Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids,
maar ook voor de informatie onze time to momo app en alle nieuwste tips,
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op
www.timetomomo.com.

2

STAD

keulen
WERK & BEZIGHEDEN

vertaler,
boekenmaker, docent
LOCAL

geert lemmens

Geert kent Keulen als
geen ander. Zijn koffie
drinkt hij in de Kaffeebud
in Ehrenfeld, uitwaaien

doet hij in het Stadtwald,
op vrijdag eet hij graag
in bistro Keimaks in de
Südstadt en voor een
Kölsch gaat hij naar café
Hallmackenreuther in
het Belgisches Viertel.
Hij interesseert zich voor
uitgaan en kunst maar
ook voor het Romeinse
verleden van de stad.

het beste van keulen in 3 routes
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ROUTE
> BELGISCHES VIERTEL,
EHRENSTRAßE & EHRENFELD p. 18
In het Belgisches Viertel bevinden zich allerlei bars, winkels
en eetgelegenheden. Het populaire en multiculturele
Ehrenfeld is ideaal voor een uitgebreide ontdekkingstocht.
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ROUTE
> ALTSTADT, RHEINAUHAFEN
& SÜDSTADT p. 38
In de levendige Altstadt barst het van de musea en de
bezienswaardigheden. De Rheinauhafen imponeert met
moderne architectuur en in de Südstadt hangt nog een authentieke sfeer.
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ROUTE
> ALTSTADT, DEUTZ, EIGELSTEIN
& AGNESVIERTEL p. 58
In dit deel van de Altstadt bevindt zich de Dom. Deutz ligt
op de rechter Rijnoever. Rond de Eigelstein is altijd vertier
en het Agnesviertel is een van de mooiste woonwijken.

www.timetomomo.com
MEER ROUTES IN KEULEN?
GA NAAR ONZE WEBSITE
OF DOWNLOAD DE TIME TO MOMO APP
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ROUTE 1
BELGISCHES VIERTEL,
EHRENSTRASSE & EHRENFELD
OVER DE ROUTE
Dit is een wandeling voor echte shopping- en modefans. Vooral in het Belgisches
Viertel zitten veel leuke boetiekjes. Om in Ehrenfeld te komen heb je twee opties.
Te voet ga je dwars door de Grüngürtel, waar het in de zomer gonst van de
outdooractiviteiten. Of neem een stukje de metro. Stap dan in op Hans-BöcklerPlatz/Bahnhof West en stap 3 minuten later weer uit in de Körnerstraße (metro-/
tramlijn 3 en 4).

BELGISCHES VIERTEL,
EHRENSTRASSE
& EHRENFELD
De voormalige arbeiders- en fabriekswijk Ehrenfeld ondergaat een grote
transformatie: steeds meer jonge gezinnen, studenten en creatievelingen
bepalen er het straatbeeld en buurtcafés hebben plaatsgemaakt voor hippe
bars en clubs. Oude fabriekshallen zijn er omgetoverd tot klimhal, concert- of
toneelzaal of atelier. De rommelige drukte van de Venloer Straße verdwijnt
op slag zodra je de kleinere zijstraten op je gemak verkent.
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weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
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+ AACHENER WEIHER + BOUTIQUE BELGIQUE + BRÜSSELER PLATZ
+ STADTGARTEN + UTENSIL
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dE wijken
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De groene Aachener Weiher werd aangelegd met het puin uit de oorlog. Zodra
de zon zich laat zien, stromen studenten van de nabijgelegen universiteit de
glooiende weide op. Eeuwen geleden was de Aachener Straße een Romeinse
voetweg die Keulen met de Romeinse nederzettingen in het westen verbond;
tegenwoordig is het een drukke verkeersader en populaire uitgaansstraat.
Het Belgisches Viertel is geen officiële stadswijk, maar meer een aanduiding voor
de straten die zich rond de Brüsseler Platz bevinden. Op dit altijd levendige plein
en in de omringende straten vind je allerlei originele modewinkels, leuke cafés
en niet te dure restaurants. Mooie Gründerzeit-panden en naoorlogse gebouwen
staan er zij aan zij naast foeilelijke parkeergarages. Die variatie maakt dit hippe
stadsdeel nou juist zo charmant.
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TIPS & TRICKS
// Voor wie het hippe Keulen
wil leren kennen
// Weinig tijd? Bezoek
Ehrenfeld apart
// Pak in Ehrenfeld
eventueel de fiets
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Shop with the locals
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De drukke Ehrenstraße is vooral op zaterdagen enorm populair. Er komen steeds
meer grote stores van de bekende kleding- en schoenenmerken, maar duik je de
straatjes eromheen in, dan is de sfeer meteen heel anders. Daar vind je leuke onafhankelijke (kunst)boekhandels, antiekzaken, sushibars, cafés en taartjeswinkels.
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Museum für Ostasiatische
Kunst
Hiroshima-Nagasaki-Park /
Biergarten am Aachener Weiher
Yummy! Müslibar
Krua Thai
Woosch
Salon Schmitz / Metzgerei
Schmitz / Bar Schmitz
Campi Volksbühne
Café Belle Chic
Salon Sahnestück
Super Store
Kauf dich Glücklich
Wondrous by Senso Unico
Walther König Buchhandlung
Labbé
Le Coeur-Wertheim
Gy’Bell Flagship Store
Noa
Boutique Belgique / BB Loves
Schee
Brüsseler Platz
Bob 10.5.10
Miss Päpki
La Kölsche Vita
Siebter Himmel
Stadtgarten
Salon 2 Kaufladen &
Schminksalon
Haus Scholzen
Rock-it-Baby / Herrenbude
Utensil
Sehnsucht
Ehrenfeld Apparel
Kaffeebud
Balloni
MeiWok V
Rotkehlchen

legenda
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De wandeling begint op de Quatermarkt met de historische stadsfeestzaal 1
en een gedenkplaats 2 . In de eerste straat rechts is de ingang naar het WallrafRichartz-Museum 3 . Loop terug, rechts op de hoek bevindt zich het huis van
de eau de cologne 4 . Loop door voor een koffiepauze 5 en loop terug. Bij de
archeologische opgravingen op het plein wordt een nieuw museum gebouwd
6 . Via de Portalsgasse bereik je het Rathaus 7 . Ga linksaf en ontdek onderaards Romeinse gewelven in de Kleine Budengasse 8 . Sla daarna rechtsaf naar
de Alter Markt en ga aan de overkant door de smalle onderdoorgang, het Brigittengäßchen. Breng een bezoek aan de Groß St. Martin 9 . Steek de Lint-gasse
over en ga door de onderdoorgang met het bord ‘Martinsbad’ naar de Ostermannplatz. Loop verder via het tunneltje naar de Salzgasse. Ga links tot aan
de Rijnkade. Loop rechtsaf over de Am Leystapel en de Holzwerft, tot je via de
brug bij het Rheinauhalbinsel aankomt. Hier wachten het Schokoladenmuseum
10 , het Sport & Olympia Museum 11 en Wartesaal Im Zollhafen 12 . Bewonder
verder de mix van oude en moderne architectuur 13 . Op zondag is er op het
Elisabeth-Treskow-Platz misschien een vintage- of designmarkt 14 . Ga anders
op de Harry-Blum-Platz rechts en steek de Bayenstraße over. Via de Dreikönigenstraße ga je richting het oer-Keulse Severinsviertel of Vringsveedel. Nadat
je An der Eiche 15 hebt bereikt, vind je in het Hirschgäßchen een paar leuke
shopadressen 16 17 . Ga links in de Severinstraße 18 tot je de St. Severin 19
bereikt. Ooit begon op het plein de oude Romeinse weg naar Bonn. Wandel
door de poort 20 en drink een glas met de altijd dorstige Keulenaren 21 . Loop
via de bedrijvige Chlodwigplatz naar de Bonner Straße 22 . Werp links even een
blik binnen bij 23 en rechtdoor bij 24 . Bij 25 is het een waar culinair feest, evenals in de Elsaßstraße 26 . In de Merowingerstraße vind je diverse leuke shop- en
eetadresjes 27 28 29 . Rechts in de Vondelstraße bevindt zich de Comedia 30 .
Loop de Merowingerstraße uit 31 32 en sla rechtsaf de Volksgartenstraße in; tijd
om uit te puffen in het park 33 . In de Eifelstraße kun je weer op de tram/metro
stappen.
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ROUTE 1 > BELGISCHES VIERTEL, EHRENSTRASSE & EHRENFELD

BEZIENSWAARDIGHEDEN
Een bezoekje aan het Museum für Ostasiatische Kunst is beslist de
moeite waard als je geïnteresseerd bent in Chinese, Japanse en/of Koreaanse
1

kunst. Het gebouw is een ontwerp van de Japanse architect Kunio Maekawa,
een leerling van Le Corbusier. Ook fraai is de Japanse tuin, waar je even wat
kunt gaan drinken bij het café.
universitätsstraße 100, www.museum-fuer-ostasiatische-kunst.de, telefoon
0221 22128617, open di-zo 11.00-17.00, elke eerste do van de maand 11.00-22.00,
entree € 6, u-bahnhof universitätsstraße

Dat het zacht glooiende Hiroshima-Nagasaki-Park werd aangelegd met
puin uit de Tweede Wereldoorlog is nergens aan te zien. De naam van het park
2

werd bewust gekozen ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Studenten
kwamen hier altijd al graag; de laatste tijd ook liefhebbers van street-workout en
calisthenics. Op mooie dagen is het in de Biergarten am Aachener Weiher
lekker toeven. Op het grote terras is bijna altijd een plekje vrij, maar nog leuker
is het in de schommelbanken met mooi uitzicht over het water en zicht op het
museum.
richard-wagner-straße, www.biergarten-aachenerweiher.de, telefoon 0221 5000614,
open dagelijks 11.00-0.00, bier € 3, u-bahnhof universitätsstraße

Sinds enkele jaren is de Brüsseler Platz hét trefpunt in het Belgisches Viertel.
Dat dit op lange zomeravonden voor de bewoners niet altijd een onverdeeld
genoegen is, wordt door het uitgaande publiek nog wel eens ‘vergeten’. En of
dit plein nu zo mooi is, daarover zijn de meningen eveneens verdeeld. Maar
oergezellig is het er ‘s zomers wél: verlichte terrasjes aan weerszijden van de
St. Michael-kerk (de op twee na grootste kerk van Keulen), beschuttende
platanen en vooral veel jonge mensen die er urenlang socializen met vrienden.
20

brüsseler platz, u-bahnhof moltkestraße

22
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ROUTE 1 > BELGISCHES VIERTEL, EHRENSTRASSE & EHRENFELD

ETEN & DRINKEN
Trots noemt Meiki Stein haar Yummy! Müslibar de eerste mueslibar van
Keulen. Ook heeft ze berekend dat het totaal aantal mueslicombinaties dat je er
3

kunt krijgen meer dan vier miljard bedraagt. Ruime keuze dus, maar wat echt
telt, is dat hier alles gezond en lekker is. Naast muesli kun je bij Yummy! ook
prima terecht voor heerlijk chocoladegebak en verse koffie.
brüsselerstraße 29, www.yummy-mueslibar.de, telefoon 0178 4666167, open ma-vr
8.45-18.00, za-zo 10.00-18.00, prijs € 2, u-bahnhof moltkestraße

Het middelste deel van de Brüsseler Straße heeft zich ontwikkeld tot een
mekka voor liefhebbers van streetfood. Krua Thai is hier een van de hipste en
4

3
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6

drukst bezochte adressen. In de zomer komen de heerlijke Thaise aroma’s je al
van verre tegemoet. Het is er dan nogal eens vol, maar als je wat geduld hebt,
komt er snel een tafeltje vrij.
brüsseler straße 40-42, www.kruathai.org, telefoon 0221 2774636, open ma-do
12.00-22.00, vr-za 12.00-23.00, zo 14.00-22.00, prijs € 4,50-8,50, vegetarisch € 5,50,
u-bahnhof moltkestraße

Woosch is niets anders dan Keuls dialect voor worst. Dus je snapt dat je hier
op de uitgelezen plek bent om een echte curryworst met friet te eten. Daarnaast
vind je bij Woosch nog meer traditioneel German fast food, zoals burgers,
soepen en leverkaas met spiegelei. Woosch gebruikt alleen ingrediënten die
van regionale leveranciers komen.
5

5

6

brüsseler straße 43, fb wooschcologne, telefoon 0221 27056390, open ma-do
12.00-23.00, vr-za 12.00-3.00, prijs € 3-11, u-bahnhof moltkestraße

Ongetwijfeld is Salon Schmitz een van de populairste cafés nabij de Ring.
In het fraaie interieur is het dan ook heerlijk ‘mensen kijken’, bijvoorbeeld met
een Milchkaffee of prosecco. Mocht je trek krijgen, dan kun je bij Metzgerei
Schmitz een stuk quiche of aalbessengebak bestellen. Het jongste ‘familielid’
is Bar Schmitz, een wat duurder restaurant in Franse bistro-stijl.
6

aachener straße, www.schmitzkoeln.de, telefoon 0221 133898 (bar), salon dagelijks
10.00-2.00, bar ma-za 12.00-15.00 & 18.00-23.00, metzgerei ma-do 9.00-23.00, vr-za
9.00-1.00, zo 9.00-22.00, prijs salon & metzgerei € 3, bar € 40, u-bahnhof moltkestraße
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ROUTE 1 > BELGISCHES VIERTEL, EHRENSTRASSE & EHRENFELD
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Na een verkenningstocht langs de vele leuke adressen in Ehrenfeld, ben je
er beslist aan toe om even lekker uit te puffen. Dat kan prima in het gezellige
interieur van Rotkehlchen, met zijn rode bakstenen muren en fraaie mozaïekvloer. De koffie komt van Kaffeerösterei Schamong, Keulens oudste koffiebranderij. Naast zelfgemaakte taarten en cupcakes serveert Rotkehlchen ook
heerlijke veganistische gerechten. Tip: zondag is wafeldag!
35

venloer straße 400, fb caferotkehlchen, telefoon 0178 5254586, open di-vr 9.00-19.00,
za-zo 10.00-19.00, prijs koffie € 2, taart € 3, dagschotels € 5, u-bahnhof venloerstraße /
gürtel of leyendeckerstraße

SHOPPEN
Salon Sahnestück is gevestigd in een oude kapsalon, wat je nog kunt zien
aan de wastafels en de tot lampen omgetoverde droogkappen. Hier ben je op
de juiste plek voor mode van talrijke bekende labels.
9

flandrische straße 6a, www.salon-sahnestueck.de, telefoon 0173 3035701, open

Shop with the loc
als

ma-za 11.00-20.00, u-bahnhof rudolfplatz

Met Super Store opende fashionista Lena Terlutter inmiddels haar vierde
winkel. Super Store onderscheidt zich door de ruime kleedhokjes en de glamoureuze uitstraling. Het wat duurdere assortiment omvat ook schoenen en sieraden,
zoals die van de Berlijnse ontwerpster Sabrina Dehoff.
10

flandrische straße 6, www.super-store.co, telefoon 0221 84561584, open ma-za
11.00-20.00, u-bahnhof rudolfplatz

Geluk is niet te koop. Of toch? Bij pop-upstore Kauf dich Glücklich vind je
street style mode en schoenen, accessoires, boeken en muziek. Kortom, dingen
waar je blij van wordt, ook omdat ze hier betaalbaar zijn. Naast het eigen label
Glücklich vind je hier nog allerlei andere merken, waaronder Beck Söndergaard,
Sessùn en KMB.
11

ehrenstraße 48, www.kaufdichgluecklich-shop.de, telefoon 0221 28069903, open
ma-za 11.00-20.00, u-bahnhof rudolfplatz of friesenplatz
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ROUTE 1 > BELGISCHES VIERTEL, EHRENSTRASSE & EHRENFELD
25

waar je zelf niet zo snel op zou komen. Daarnaast tref je er leuke kaarten,
exclusieve papierwaren en originele cadeaus aan.
ehrenfeldgürtel 88-94, www.balloni.de/laden, telefoon 0221 510910, open ma-vr
9.30-19.00, za 9.30-17.00, u-bahnhof venloerstraße / gürtel

LEUK OM TE DOEN
De nog jonge galerie Le Coeur-Wertheim, een initiatief van de Amerikaan
Moses Foster, presenteert hedendaagse kunst van bekende en nog onbekende
15

getalenteerde kunstenaars. Daarnaast vindt er regelmatig het netwerkevenement
Creative Couch plaats: een platform voor creatieve geesten en jonge ondernemers die plannen hebben voor een eigen start-up. Wie zijn concept wil pitchen,
neemt plaats op de bank en probeert het aanwezige publiek te overtuigen.
albertusstraße 18, www.wertheim-cologne.com, telefoon 0221 20425292, open
ma-vr 10.00-19.00, za 12.00-18.00, u-bahnhof friesenplatz of appellhofplatz

Een instituut in de stad: Stadtgarten is hét adres voor een (jazz)concert, een
brunch of diner, en naar het schijnt ook de ideale plek voor een blind date. En
dan vind je hier ook nog een van de mooiste biergartens, misschien wel de
gezelligste kerstmarkt en Studio 672 in de kelder om op drum-’n-bass, reggae
en hiphop door te swingen tot in de vroege uurtjes. Het kleine park met de
oude kastanjebomen er pal achter is in bijna elk seizoen een fijn plekje.
25

werkt samen met jonge designers en alle artikelen worden in Europa en op
milieuvriendelijke wijze geproduceerd.
körnerstraße 21, www.utensil-shop.de, telefoon 0221 16831673, open di-vr 11.00-19.00,
za 11.00-16.00, u-bahn körnerstraße

Motto’s als ‘Köllefornia’ of ‘Paris London Tokio Ehrenfeld’ geven perfect weer
met welke mix van trots en ironie de hedendaagse Ehrenfelder zijn wijk bekijkt.
Je komt ze bijvoorbeeld tegen op T-shirts, die dan hoogstwaarschijnlijk van
Ehrenfeld Apparel afkomstig zijn. In deze winkel vind je ook bedrukte tasjes,
long sleeves en hoodies, alles voor mannen en vrouwen. Een leuker souvenir
zul je niet snel vinden, maar let wel op de beperkte openingstijden.
31

körnerstraße 73, shop.ehrenfeld-apparel.net/der-laden, open vr 13.00-19.00,
za 12.00-16.00, u-bahnhof körnerstraße

Al sinds jaren verhoogt Balloni de feelgoodfactor in Ehrenfeld. De ruim
opgezette zaak, een voormalige fabriekshal, is een ware inspiratie-oase voor de
inrichting van je woning of de aankleding van een bijzonder feestje met artikelen
33

36

venloer straße 40, www.stadtgarten.de, telefoon 0221 9529940, open ma-do
12.00-1.00, vr-za 12.00-2.00, zo 10.30-1.00, ontbijt zo 10.30-14.30, biergarten 12.00-0.00
(zomer), prijs € 11-16, u-bahnhof friesenplatz of hans-böckler-platz / bahnhof-west

Na jarenlang als grimeur te hebben gewerkt, realiseerde Claudia Schaaf in een
voormalige herenkapperszaak haar droom om visagist te worden. In Salon 2
Kaufladen & Schminksalon geeft ze make-up-advies voor elke gelegenheid,
vertelt hoe je het aanbrengt en maakt je desgewenst meteen mooi. Maak wel
vooraf een afspraak. Ook kun je in haar zaak terecht voor cosmetica- en skin
care-artikelen, gemaakt van natuurlijke producten.
26

gutenbergstraße 2, www.salon2.de, telefoon 0221 513303, open di-vr12.00-19.00,
za 12.00-18.00, u-bahnhof piusstraße

37

C

ALGEMEEN

TIJD OVER?
Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste highlights van de stad. Toch zijn er ook buiten de routes nog wel een aantal plekken
en bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Ze
staan hieronder kort toegelicht. Let wel: sommige zijn te ver om te voet te bereiken vanuit het centrum, maar met het openbaar vervoer kun je er goed komen.
Is het hoogzomer tijdens je bezoek aan Keulen en vallen de mussen van het
dak? Tijd om verkoeling te zoeken in het water! Ten zuidwesten van de stad
A

liggen diverse grote recreatiemeren en in het noorden vind je de Fühlinger See.
Ga zonnen bij strandclub Blackfoot Beach (www.blackfoot-beach.de) of, als je meer
van rust houdt, op een plekje langs de oever. Ook kun je er allerlei watersporten
doen. De waterkwaliteit wordt elk jaar gecontroleerd en krijgt steeds het predicaat
‘uitstekend’. De Fühlinger See vormt ook begin juli het decor van een van de
populairste muziekfestivals, de Summer Jam (www.summerjam.de).
oranjehofstraße 103-105, www.koeln-fuehlinger-see.de, telefoon 0221 31250,
fühlinger see hele jaar toegankelijk, blackfoot beach zomerseizoen (mrt-nov) 10.00-21.00,
fühlinger see gratis, blackfoot beach € 4, s-bahn köln-chorweiler (s 11)

De politieserie Tatort is voor veel Duitsers al jaren vaste prik tijdens de
zondagse tv-avond. De eerste aflevering stamt uit 1970! Er zijn al meer dan
1000 afleveringen gemaakt met 80 verschillende teams. In de Keulse variant
– er wordt gefilmd in diverse Duitse steden – is een steeds terugkerende
scène waarin de dienstdoende commissaris zijn speurzin voert met een verse
braadworst. Die verorbert hij staand aan een tafeltje pal aan de Rijn. Lange tijd
stond de worstenkraam op schäl Sick (de ‘foute’ rechteroever); tegenwoordig
vind je hem op de kop van de Rheinauhafen. Ga ook een braadworst eten bij
Wurstbraterei Bratort, waar tv-opnames en bekende tv-persoonlijkheden zeker
níet uitgesloten zijn!
B

rheinauhafen / südkai, www.bratort.de, open pasen-okt di-zo 11.00-20.00, prijs € 4,
u-bahnhof schönhauser straße

78

E

G

ALGEMEEN

De leukste actuele uitgaansadressen hebben we op onze website gezet. Van
fijne cocktailbarretjes en goede wijnbars tot bruine kroegen en hippe clubs. Check
www.timetomomo.com en trek je eigen plan voor je avond uit in Keulen.

HOTELS
Een fijn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur: het zijn allemaal
ingrediënten voor een goed hotel. Maar de locatie is misschien wel het
belangrijkst. Je hotel is namelijk pas echt leuk als je vanuit de lobby zo een
bruisende wijk in stapt.
Keulen telt zo’n driehonderd hotels in alle prijsklassen. Een echte tip zijn de
hotels in het Kunibertsviertel aan de noordkant van het Hauptbahnhof, die vaak
in rustige straten liggen. Bijzondere hotels zijn het Excelsior Ernst (exclusief),
Art’otel (modern) en de drie Hopper-hotels (in voormalige kloosters of scholen).
Er zijn verschillende hostels die een goedkoop alternatief vormen voor met
name gezinnen en groepen, bijvoorbeeld Jugendherberge Köln-Riehl (nabij de
Rijn) en Hostel Köln (centrum). Op www.timetomomo.com vind je nog veel
meer tips voor hotels in Keulen.

www.timetomomo.com
WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS IN DE
LEUKSTE WIJKEN VAN DE STAD BIJ ELKAAR
GEZET. KIJK ONLINE & BOEK DIRECT.
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Krijg een gratis route naar
keuze bij het aanmaken van
een account op:
www.timetomomo.com
STEDENGIDSEN

WWW.TIMETOMOMO.COM

+

De leukste hotels
Losse routes
Verrassende acties
Blogs van locals
Webshop

APP

+

=

time to momo zorgt ervoor dat je direct bij aankomst de
mooiste, hipste en lekkerste plekken van een stad weet te
vinden. Zelfs als je niks hebt voorbereid! Geniet van iedere
seconde en maak van je citytrip een feel good experience!

1. Maak een account aan op
timetomomo.com
2. Download gratis een wandel- of
fietsroute uit onze webshop
3. Enjoy!

www.timetomomo.com

