ALGEMEEN

TIME TO MOMO IN GENT
Stap de trein 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 GENT!
Gent is een eigenzinnige en progressieve stad, waar iedereen zich thuis kan
voelen. De inwoners worden ook wel ‘stroppendragers’ genoemd. Geschiedenis
en heden gaan hand in hand; in de middeleeuwse stad kun je oude gebouwen
bewonderen en musea bezoeken, maar ook leuk shoppen en lunchen bij toffe
eetcafés. Wandel langs het water van de Leie en de Schelde. Zo kom je
automatisch bij de drie torens van de Korenmarkt: de Sint-Baafskathedraal met
het wereldberoemde Lam Gods, het Belfort met de gouden draak en de SintNiklaaskerk. Kuier rond in het autovrije centrum met een mix van eeuwenoude
kerken, moderne architectuur, aardige pleintjes, nieuwe pop-upstores en
gezellige parken.

Let’s go to Ghent!

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 in onze time to momo app en alle nieuwste tips,
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op
www.timetomomo.com.
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Nele
Reunbrouck

Nele kwam op haar
18e naar Gent om te
studeren en is er niet
meer weggegaan.
Op een zonnige dag

wandelt ze graag door
de Bourgoyen, waarna
ze een glas wijn drinkt
bij ONA. ’s Avonds eet
ze graag bij restaurants
als Café Parti, Superette
en Brasserie Pakhuis.
Perfecte afsluiter van
haar dag is op café gaan
bij Minor Swing.

het beste van gent in 3 routes
1

ROUTE
> DE KUIP p. 18
Het historische hart van Gent is niet groot, maar je vindt
er alle belangrijke bezienswaardigheden. Absolute topper
is de Sint-Baafskathedraal met het wereldberoemde Lam
Gods. Geniet van de vele terrasjes op de Korenmarkt en
het Sint-Baafsplein.
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ROUTE
> HET ZUID & KUNSTENKWARTIER p. 38
Het zuidelijke deel van Gent is dat van de studenten. Je voelt hier dat
Gent bruist van de energie. Op artistiek vlak is er veel te
beleven. Behalve de opera vind je hier bijna alle Gentse
theaters, kunstencentra en musea.
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ROUTE
> HET NOORDKWARTIER p. 58
Het Noordkwartier wordt gevormd door enkele piepkleine, maar charmante
en rustige wijken. Op de Vrijdagmarkt vind je terrasjes en op vrijdag-,
zaterdag- en zondagochtend slenter je bij Sint-Jacobs
over de grote brocante- en rommelmarkt. Uitgaan doe je
bij de vele leuke tentjes op de Vlasmarkt.

www.timetomomo.com
MEER ROUTES IN GENT?
GA NAAR ONZE WEBSITE
OF DOWNLOAD DE TIME TO MOMO APP
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ROUTE 1
DE KUIP
OVER DE ROUTE
De Kuip is het historische centrum van Gent. Langs de Gras- en Korenlei vind je
oude trapgevelhuisjes. Hier kun je de Gentse binnenwateren verkennen met
een bootje. Eenmaal terug aan wal, kun je gezellig shoppen in de autovrije
straatjes zoals de Jan Breydelstraat. Wanneer je over de Korenmarkt naar het
Sint-Baafsplein wandelt, kom je de monumenten tegen die de stad typeren. Op
het Emiel Braunplein zie je de nieuwe Stadshal of ‘Schapenstal’.

DE KUIP
Aanraders in De Kuip zijn de vele terrassen op de Korenmarkt en het SintBaafsplein, met zicht op het Belfort, de Schouwburg en de Sint-Baafskathedraal. Maar ook bij minder mooi weer kun je genieten in een van de
vele cafés, tearooms, bistro’s of restaurants. Absolute musts zijn de Korenlei
en de Graslei. Daar vind je eeuwenoude trapgevelhuisjes die aan de Leie
liggen. Je kunt heerlijk over de kades wandelen of vanaf hier een boottochtje
maken. Vaar bijvoorbeeld naar de rivieren de Leie en de Schelde.

weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
+ SINT-BAAFSKATHEDRAAL + GRAS- EN KORENLEI
+ JAN BREYDELSTRAAT + HET PAKHUIS + DESIGN MUSEUM GENT
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In Gent komen de rivieren de Leie en de Schelde samen. Gent betekent dan
ook ‘monding’ of ‘samenvloeiing’. Dankzij deze gunstige ligging en de productie
van luxueuze, wollen lakens speelde Gent tussen de 11e en 15e eeuw een
belangrijke rol in Noord- en West-Europa. In deze periode had de stad zo’n
65.000 inwoners. Iets minder dan Parijs destijds, maar beduidend meer dan
bijvoorbeeld Londen of Hamburg.
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TIPS & TRICKS
// Zeker doen als je nog
nooit in Gent bent geweest
// Leuk om het hart van de
middeleeuwse stad
te ontdekken
// Een leuke route
voor 's avonds

Het historische centrum van de stad heet De Kuip. Deze oude stadskern is niet
groot, maar je vindt er wel alle belangrijke bezienswaardigheden. Gent heeft
een rijke geschiedenis. Dat zie je aan de vele, eeuwenoude monumenten.
Absolute topper is de Sint-Baafskathedraal met het wereldberoemde veelluik
Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck.
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Sunday brunch
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dE wijken

Gent heeft vele pleintjes, markten en kleine straatjes. Dat maakt het tot een
ideale stad om in rond te slenteren. De Kuip is helemaal autovrij, daardoor is
het wandelen hier extra aangenaam. Dankzij de aanwezigheid van de vele
studenten doet Gent aan als een eigentijdse, grote stad. Maar omdat ze in
werkelijkheid vrij klein is, blijft Gent toch een gemoedelijke en gezellige plek.
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Aula
Au Bon Marché
Copyright
PLUS+
l’Apéro d’Oc
ILLINOIS
Chez de Beir
A.Puur.A
Domestica
M.A.R.T.H.A.
Lepelblad
’t Oud Clooster
Moor & Moor
Alice
Sint-Michielskerk
Korenlei/Graslei
Varen op de Leie en de
Schelde
Design Museum Gent
Appelbrugparkje
Naturell
The Fallen Angels
Maison Elza
Groot Vleeshuis
’t Galgenhuis
De Huiszwaluw
Tierenteyn-Verlent
Mokabon
Chocolaterie Van Hoorebeke
Belfort
NTGent
Brasserie Bridge
Sint-Baafskathedraal
Gerard
Touché
Sint-Niklaaskerk
Brasserie Pakhuis
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ROUTE 2 > HET ZUID & KUNSTENKWARTIER

WANDELING 1
START

ROUTEBESCHRIJVING 2 (ca. 6 km)
Begin je wandeling in de Notarisstraat met een stijlvolle kledingzaak 1 . Op de
hoek met de Vlaanderenstraat vind je een ontbijtadres 2 . Ertegenover ligt een
fijne lunchplek 3 . Ga de eerste rechts, dan links en weer links de Brabantdam
in voor koffie 4 . Loop verder door de Brabantdam naar een leuke herenboetiek
5 . Ga naar het Sint-Annaplein voor een bioscoop 6 . Keer terug en sla links de
Zuidstationstraat in, waar je kunt lunchen 7 . Sla rechtsaf de Vlaanderenstraat
in, waar je rechts een eetadres vindt voor ’s avonds 8 . Keer terug, steek het
plein over, wandel op het Woodrow Wilsonplein langs de bibliotheek naar het
park 9 . Ga terug, loop langs een broodjeszaak 10 en ga rechtdoor naar het
Marcelisbrugje. Lunch in de Lammerstraat 11 of koop een plaat 12 . Ga rechts
naar de Sint-Pietersnieuwstraat. Diezelfde straat heet achtereenvolgens Walpoortstraat en Kortedagsteeg. Er liggen populaire drink- en eetadresjes 13 14 15 17 18 ,
een schouwburg 16 , een hippe schoenenwinkel 19 en een boetiekje 20 . Ga de
Vogelmarkt op en wandel langs de Kouter: hier is elke zondag een bloemenmarkt
21 en kun je goed lunchen in Brasserie HA’ 22 . Op de Kouter vind je de leukste
boekenwinkel van Gent 23 . Wandel door de Schouwburgstraat en pauzeer eventueel met koffie of een aperitief 24 . Ga links naar de Nederkouter en loop over
de Ketelbrug. Ga links via het Koophandelsplein naar de Ketelvest. Reserveer
hier alvast je diner 25 . Op de Nederkouter kun je lunchen 26 en kom je enkele
adresjes voor een leuke avond tegen 27 28 . Loop links de Bagattenstraat helemaal uit. Hier begint de Gentse studentenbuurt. Ga rechts de Sint-Pietersnieuwstraat in, waar de Vooruit ligt 29 . Iets verderop vind je een chocoladebar
30 . Bekijk op het Sint-Pietersplein de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk en de
abdij 31 en breng een bezoekje aan de abdijtuin 32 . Ga naar de Overpoortstraat,
dé uitgaansstraat voor Gentse studenten. Steek de Heuvelpoort over, wandel
via de Normaalschoolstraat de Zwijnaardsesteenweg in en geniet van een kop
koffie 33 . Keer een stukje terug en wandel via de Fernand Scribedreef naar het
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FINISH

WANDELING 2

legenda

Citadelpark met het Museum voor Schone Kunsten 34 en het S.M.A.K. 35 .
Wandel door het park. Steek over naar de Charles De Kerchovelaan. Wandel tot
je rechts de Bijlokesite met stadsmuseum STAM 36 ziet.

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN
>> ETEN & DRINKEN
>> SHOPPEN
>> LEUK OM TE DOEN
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ROUTE 1 > DE KUIP

BEZIENSWAARDIGHEDEN
Waar nu de Sint-Michielskerk staat, stond in de 12e eeuw een kleine kapel
die gewijd was aan de heilige Michaël. In de loop der eeuwen is dit kleine huisje
15

een aantal keren verwoest en opnieuw opgetrokken, steeds een beetje groter.
Pas in 1828 stond de kerk er zoals we die nu kennen. De oude sacristie verdween
in het begin van de 20e eeuw voor de aanleg van de Sint-Michielsbrug. Tegenwoordig vind je in deze kerk heel wat beelden en schilderijen van bekende
meesters, onder wie Antoon van Dyck.
sint-michielsplein, telefoon 092342869, open 1 apr-30 sep ma-za 14.00-17.00, okt za
14.00-17.00, entree gratis, tram 1 of 4 korenmarkt

Sta je met je rug naar de Sint-Michielsbrug, dan ligt links van het water de
Korenlei en rechts de Graslei. Vanaf de 11e eeuw legden hier boten met graan
16

aan. Gent had graanstapelrecht: het graan voor het graafschap Vlaanderen mocht
alleen in Gent gestapeld en bewaard worden. De panden met de typische
trapgevels op de Graslei, zoals het Gildenhuis (nr. 14), het Korenmetershuys
(nr. 12) of het piepkleine Tolhuisje (nr. 11), weerspiegelen de grandeur van
toen. Tegenwoordig meren hier stadsbootjes aan.
korenlei/graslei, tram 1 of 4 korenmarkt

Het Design museum Gent is als de leefwereld van een rijke 18e-eeuwse
familie. Het gebouw uit 1755 was eigendom van Gentenaar Ferdinand de
Coninck, een succesvol linnenhandelaar. Pas in 1922-1923 kocht de stad het en
bracht er de collectie van de Vereniging voor Nijverheids- en Decoratieve
Kunsten onder. In 1992 kreeg het Design museum Gent een nieuwe, moderne
vleugel. Het toiletgebouwtje in de vorm van een rol toiletpapier is grappig. Het
accent ligt op 20e-eeuwse en hedendaagse kunst.
18

jan breydelstraat 5, www.designmuseumgent.be, telefoon 092679999, open ma-di &
do-vr 9.30-17.30, za-zo 10.00-18.00, entree € 8, tram 1 of 4 gravensteen

Het Groot Vleeshuis is een overdekte marktplaats uit het begin van de 15e
eeuw. Ongeveer een eeuw later werden tegen de gevel van de hallen penshuisjes
gebouwd om de ingewanden en resten van de slachtdieren te verkopen. Dat
was hygiënischer. De hallen kregen verschillende bestemmingen. Tegenwoordig
23
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ROUTE 1 > DE KUIP
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ETEN & DRINKEN
Slagerij Aula is zo veel meer dan een slagerij. Hier vind je behalve een ruime
keuze aan vers vlees en fijne vleeswaren (charcuterie) ook kaas, groenten, fruit,
1

aperitiefhapjes en desserts. De huisbereide slaatjes voor bij de boterham en de
vele dagverse schotels zijn de toppers. Tussen de middag kun je er terecht
voor een lichte lunch die voor je neus wordt klaargemaakt.
voldersstraat 24, www.slagerij-aula.com, telefoon 092250514, open ma-za 9.00-18.30,
prijs lunch € 15, tram 1 of 4 korenmarkt

PLUS+ is een saladebar waar je kunt genieten van bewust en gezond eten.
Kies een van de vier seizoensgebonden suggesties of stel je eigen salade
4

14

samen, lekker makkelijk. Sofie en Lien kopen hun producten zo lokaal mogelijk
in, en maken gerechten zonder additieven, bewaarmiddelen, koemelk of
geraffineerde suikers. Probeer een van de versgeperste sapjes of laat je
verleiden tot een raw food dessert.
ajuinlei 14, www.plus.gent, telefoon 0479855773, open di-vr 8.30-16.30,
za 9.00-16.30, prijs lunch € 15, tram 1 zonnestraat / korte meer

Bij l’Apero d’Oc wuift de Zuid-Franse sfeer je tegemoet. Hier kun je genieten
van een heerlijk fris wijntje en tapas op het terras langs de Leie. Ook de lunch
en het diner bezorgen je een instant vakantiegevoel.
5

ajuinlei 22, www.laperodoc.be, telefoon 0472535323, open wo-za 12.00-22.00,
zo 11.30-16.00, prijs broodje € 8, lunch/diner € 16, tram 1 zonnestraat

Een goede eerste stop tijdens een avondje stappen, is champagnebar Chez
De Beir. Hier begin je de avond met een glaasje champagne als aperitief. Je
kunt kiezen uit meer dan dertig verschillende soorten bubbels, eventueel met
een bordje tapas erbij.
7

onderbergen 33, www.champagnebar.biz, telefoon 0475590487, open wo-do & za
17.30-1.00, vr 16.30-1.00, prijs glas champagne € 6, tram 1 zonnestraat / korte meer

Hou je van een mooi interieur om in te tafelen? Dan moet je zeker Domestica
uitproberen. Dit statige herenhuis werd omgebouwd tot een sfeervol restaurant.
Hoofdkleur in het interieur is hier – echt waar – zwart! Op de kaart staan klas9
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ROUTE 1 > DE KUIP

vleesgerechten. Toppers zijn de oesters en de steak tartaar. Start of eindig je
avond in het bargedeelte, waar je met je drankje heerlijk wegzakt in de gemakkelijke stoelen.
schuurkenstraat 4, www.pakhuis.be, telefoon 092235555, open restaurant ma-do
12.00-14.30 & 18.30-23.00, vr-za 12.00-14.30 & 18.30-0.00, bar ma-do 11.30-1.00,
vr-za 11.30-2.00, prijs € 20, tram 1 of 4 korenmarkt

SHOPPEN
Bij het oude, stijlvolle winkeltje Au Bon Marché kom je altijd met een
cadeautje of hebbeding naar buiten. Originele sieraden, zachte handschoenen,
2

handtassen van soepel leer, prachtige sjaals, hoedjes en fotoalbums sieren de
donkere, houten toonbanken van deze accessoirewinkel.
hoornstraat 4, telefoon 09269026, open ma-do 10.00-13.00 & 14.00-18.00,
vr 10.00-13.00 & 14.00-18.30, za 10.00-18.30, tram 1 of 4 korenmarkt

Boekhandel Copyright omschrijft zichzelf als een ‘internationale boekhandel
voor actuele kunst, architectuur, design, tuinarchitectuur, fotografie, grafisch
ontwerp en typografie’. Hier vind je echte verzamelstukken en boeken die je
niet zomaar in elke boekhandel kunt kopen.
3

6

jakobijnenstraat 8, www.copyrightbookshop.be, telefoon 092235794, open di-za
10.00-18.30, tram 1 zonnestraat / korte meer

Bij ILLINOIS kun je op zoek gaan naar een vlotte outfit, al dan niet aangevuld
met enkele sportieve toetsen. Je vindt er onder andere merken als Jolie Jolie,
Bellerose, Lee, Levi’s, American Vintage, Loly’s laundry en Vans. De naam van
de winkel is onder meer gelinkt aan de schitterende plaat van Sufjan Stevens,
die hier ook te koop is.
6

onderbergen 35, illinoisgent.be, telefoon 0949634137, open ma & wo-za 10.30-18.30,
tram 1 zonnestraat / korte meer

Bij A.Puur.A kun je uren rondlopen en telkens nieuwe spulletjes ontdekken.
Eigenares Katrien Buyle toont smaak bij het samenstellen van haar collectie
woonaccessoires, fijne plaids, sjaals, juwelen, handtassen en kleine meubels.
8
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ROUTE 1 > DE KUIP

LEUK OM TE DOEN
Gent en water gaan helemaal samen. Op de Graslei en de Korenlei en aan
de Groentenmarkt vind je veel aanlegsteigers. Vanaf hier kun je met bijvoorbeeld
17

City hall

een bootje van Rederij Dewaele op de rivieren de Leie en de Schelde varen.
Ervaren gidsen geven je veertig minuten lang uitleg bij alle bezienswaardigheden.
Ook andere organisaties bieden boottochtjes aan: www.gent-watertoerist.be,
www.rederijdegentenaer.be en www.boatingent.be.
het groene boothuisje, rederij dewaele, aanlegsteiger korenlei 4a,
www.debootjesvangent.be, telefoon 092291716, open dagelijks, prijs volwassenen
vanaf € 7 voor 40 minuten, tram 1 of 4 korenmarkt

Het Appelbrugparkje is piepklein en ligt aan de Leie. Het heeft een gras
perkje en twee bankjes en kijkt uit op het eeuwenoude gebouw de Oude
19

Vismijn. Het is een rustig stukje groen midden in het centrum, en een mooie
plek om in de zomer met een ijsje te pauzeren tijdens een stadswandeling.
jan breydelstraat, aan de leie, tram 1 of 4 gravensteen
17

In het NTGent, het Genste stadstheater, brengt een vaste groep acteurs het
beste van zichzelf. Zij onderzoeken een wereld in verandering en dagen zichzelf
en de toeschouwer uit om hierover na te denken. Laat je verleiden tot deze
wereld van theater en dans. Uiteenlopende thema’s komen aan bod in klassieke
werken, monologen, bewerkingen van films en romans, lezingen en nog zo
veel meer.
30

sint-baafsplein 17, www.ntgent.be, telefoon 092693500, zie website voor
voorstellingen en prijzen, tram 1 of 4 korenmarkt
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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 moeilijk te voet te bereiken vanuit
het centrum, maar met het openbaar vervoer kun je er goed komen.
Na de haven aan de Lindelei, de jachthaven van Langerbrugge en die van
Sneppebrug, kreeg Gent er in 2005 een vierde jachthaven bij: Portus Ganda.
A

Op dit punt komen de rivieren de Schelde en de Leie samen. In deze jachthaven
kun je met je plezierboot aanmeren voor een dagje Gent of een langer verblijf in
de stad. Heb je geen boot, maar ben je toch nieuwsgierig naar deze jachthaven?
De brede houten aanlegsteiger is een mooie plek om te pauzeren en te zonnen.
veermanplein 2, www.portusganda.be, telefoon 0472417843, entree gratis, bus 5
steendam

Heb je genoeg van het drukke stadsleven? In Natuurreservaat BourgoyenOssemeersen, ten westen van Gent, kun je heerlijk wandelen. Dit waardevolle
natuurgebied bestaat uit 230 hectare graslanden, sloten, grachten en een plas.
Het is een paradijs voor vogels en andere dieren.
B

driepikkelstraat, mariakerke, www.natuurpuntgent.be, telefoon 092164478, open mavr 9.00-12.00 & 13.00-17.00, za & zo 14.30-18.30, entree gratis, bus 3 driepikkelstraat

In het Sport- en recreatiepark Blaarmeersen staat alles in het teken van
sport. Hier vind je een skatepark, skate- en mountainbikeparcours, tennisvelden,
kajaksteigers en een indoorbaan voor wielerfanaten. In de grote waterplas kun
je zwemmen en op het strandje kun je zonnen, zandkastelen bouwen of beachvolleybal spelen.
C

zuiderlaan 5, www.gent.be/blaarmeersen, telefoon 092668170, open dagelijks
1 mei-31 aug 10.00-18.00, entree € 3,50 per auto, voetgangers gratis, bus 38 of 39
blaarmeersen

Aan de rand van het stadscentrum ligt het Klein Begijnhof of Begijnhof
Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen. Het is een typisch stadsbegijnhof: de kerk ligt
D
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richting Sint-Martens-Latem en geniet onder andere van het zicht op de
prachtige huizen langs de waterkant.
coupure rechts 2a, www.minervaboten.be, telefoon 092337917, prijs standaardboot
(4 personen) 2 uur € 55, tram 1 verloren kost

Je kon De Direkteurswoning jarenlang aan het Rabot vinden. Sinds 2016 zit
de interieurzaak op zijn nieuwe locatie aan Dok Noord. Samen met de nieuwe
H

locatie kwam ook een nieuwe collectie die je nu kunt terugvinden op de twee
verdiepingen van een industrieel pand. Wandel door deze stijlvolle omgeving en
laat je helpen door bekwame interieurarchitecten. Zoek hier naar het betere
designmeubel, voornamelijk van Nederlandse of Italiaanse oorsprong.
sassevaartstraat 44, www.dedirekteurswoning.be, telefoon 092252448, open di-za
10.00-18.00, tram 4 sint-salvatorstraat

UITGAAN
Gent is een studentenstad en dat voel je aan de vibes en energie in de straten.
In de Overpoortstraat vinden vele studenten hun favoriete café. Voor wie houdt
van bruine cafés, cocktailbars of jazzcafeetjes is het aanbod groot. In de stad
van de Gentse feesten vind je ook een aantal danscafés en trendy clubs. Ook
voor de cultuurliefhebbers valt er heel wat te kiezen in de kunstencentra,
muziektempels, theater- en filmhuizen en de opera.
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 Gent.

HOTELS
Een fijn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur: het zijn allemaal
ingrediënten voor een goed hotel. Maar de locatie vinden wij minstens zo belangrijk. Een hotel is namelijk pas echt leuk als je vanuit de lobby zo een bruisende
wijk in stapt.
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“De gids laat je ontzettend leuke

stedengi

dsen

plekjes zien, die je anders niet zo snel

los
( thema ) sreoutes

had gevonden. Geen stedentrip meer
voor mij zonder time to momo.”
OK
MARIEKE, OP FACEBO

apps
MEER DAN 45 STEDEN:
Amsterdam, Antwerpen, Athene, Barcelona, Berlijn, Bilbao,
Boedapest, Brugge, Brussel, Den Haag, Dublin, Florence &
Toscane, Gent, Hamburg, Hasselt, Hongkong, Keulen,
Kopenhagen, Kortrijk, Krakau, Leuven, Lissabon, Londen,
Maastricht, Madrid, Málaga, Marrakech, Mechelen, Milaan,
München, Napels, New York, Oostende & Belgische Kust,
Parijs, Porto, Praag, Rome, Rotterdam, Sevilla, Stockholm,
Utrecht, Valencia, Venetië, Warschau en Wenen

ROUTES EN TIPS VA
N ONZE LOCAL

www.timetomomo.com

