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HotEL MAAStRICHt

dat maastricht een shopping walhalla is, is algemeen bekend. net als het feit dat deze oud-

ste stad van nederland al meerdere malen is uitgeroepen tot ‘Beste Winkelstad’. daarom 

wandelen we nog even de stad in samen met Jacqueline van der Valk en haar vriendin Sheila 

oroschin. We gaan naar de mooie wijk Wyck. Sheila is voorzitter van de oiW (onderne-

mers initiatief Wyck dat de wijk veiliger, schoner en socialer wilt maken) en kent de buurt 

op haar duimpje omdat ze er al 21 jaar woont en werkt. “Parijs wordt door de Seine in 

tweeën gedeeld, Londen door de theems en maastricht door de maas. op de oostelijke 

maasoever vindt je Wyck: een authentieke en unieke wijk vol speciaalzaakjes op het vlak 

van mode, antiek, design en delicatessen. Er zijn bruine kroegjes, hippe barretjes en trendy 

restaurants. Het is hier prachtig en dat laat ik jullie graag zien. de winkels zijn geconcen-

treerd rondom de Wycker Brugstraat en haar zijstraatjes,” vertelt Sheila enthousiast. “Het 

is het Quartier Latin van maastricht!”

Wyck kent tal van hotspots en het chique karakter van veel zaakjes klinkt door in hun Franse 

benamingen als boulangerie, coiffeur en patisserie. Céramique is een nieuw gedeelte van 

Wyck met architectonische hoogstandjes (onder supervisie van rijksbouwmeester Jo Coe-

nen) die zeer in contrast staan met het monumentale Wyck. toch passen ze prima bij elkaar. 

Waar vroeger het fabrieksterrein van aardewerkfabriek Sphinx Céramique stond, is nu de 

Avenue Céramique gekomen: een veelbelovende winkelboulevard met zaken als Swiss Sense, 

Loewe en B&o.

trendy 
StADSDEEL WyCK

Kapper Paul Jasper is een sympathieke vakman waar tout maastricht komt voor een 

kleurtje of een knipadvies. Hoogbrugstraat 62. 

Bij de mooie boetiek max kun je te-

recht voor een leuke cocktailjurk of 

een stoere klok van iKKi. Hier vind 

je ook de grootste collectie L’Altra 

moda van nederland. Hoogbrug-

straat 69.

Fashionclash Store is een platform voor jonge mode-

ontwerpers. Ga hier naar toe als je iets aparts en origi-

neels wilt! rechtstraat 88E. 

Juwelier Leon martens en de mooie 

winkel van het Parijse topmerk 

Hèrmes liggen naast elkaar aan de 

Percée, die ook wel de P.C. Hooft-

straat in spe wordt genoemd! Gucci, 

rolex en Luis Vuitton hebben plan-

nen om zich hier ook te vestigen. 

Hèrmes verkoopt zeer exclusieve 

modeartikelen als zijden sjaaltjes, 

riemen, luxe parfums en sieraden 

voor haar en hem. Leon martens 

is voor de liefhebbers van aparte 

juwelen en horloges een must-see! 

Stationsstraat 39-41.

Blanche dael Coffeelovers ligt aan 

Plein 1992, een weids plein met hip-

pe horeca als Cafe Zuid en Beluga. 

Coffelovers is een unieke ervaring 

op koffiegebied. Hier ga je heen voor 

de crème de la crème van koffie. 

Koffiebranderij Blanche dael is al 

sinds 1878 in maastricht gevestigd. 

Smullen van goed ijs kan bij Gelateria Luna rossa met 

smaken als tartufo bianco, limone cremata en arachide 

noccioline. Heerlijk ijs! de eigenaar is tevens uitbater van 

het italiaanse restaurant aan de overkant Giallo e rosso. 

Hoogbrugstraat 66-68 (restaurant) en 45 (ijssalon). 

TIPS
iedere donderdagmiddag van 14-18.30 

is de biologische boerenmarkt in de 

Stationsstraat op het pleintje met de 

klok. Er is zuivel, vlees, brood, vis en 

groente en fruit verkrijgbaar maar ook 

typische Limburgse streekproducten 

als appelstroop, vlaai en roggenbrood.

Kies voor een rondleiding in bierbrou-

werij de Keyzer. deze monumentale 

brouwerij van de familie Bopsch aan de 

Wycker Grachtstraat 26 is de laatste 

functionele ambachtelijke brouwerij in 

nederland. Kaartjes via VVV-kantoor 

in de Kleine Straat. (Hier start ook de 

twee uur durende rondleiding iedere 

zaterdag om 14.00 uur die wordt afge-

sloten met een mini-proeverij.)

Een lunch of diner bij restaurant Beluga 

van sterrenchef Hans van Wolde aan 

het Plein 1992. Voor liefhebbers van de 

haute cuisine een absolute must! Beluga 

ligt prachtig aan de maas in Wyck.
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WINE & DINE IN REStAURANt UpStAIRS

ARRANGEMENt

Arrangementen Hotel Maastricht

Kijk voor meer arrangementen op www.hotelvandervalkmaastricht.nl. Arrangementen op basis van beschikbaarheid.

MAAS CRUISE ARRANGEMENt
hotel maaStricht

Genieten van de stad maastricht, de mooie rivier de maas, een kop koffie met heerlijke limburgse vlaai… 

dit driedaagse arrangement laat u de zomer proeven in Bourgondisch limburg!

dit 3-dAAGSE ArrAnGEmEnt iS inCLuSiEF:

•	 2x	een	overnachting	in	een	standaard	kamer

•	 2x	een	uitgebreid	ontbijtbuffet

•	 1x	een	3-gangen	diner

•	 1x	ontvangst	met	koffie	en	vlaai

•	 1x	1	uur	boottocht	met	rederij	Stiphout

PriJS VAnAF € 115,00 per persoon 

op basis van 2 personen per kamer.

 

HotEL mAAStriCHt 

nijverheidsweg 35 

6227 AL maastricht

t: +31 (0)43 387 35 00

F: +31 (0)43 387 35 15

maastricht@valk.nl

www.hotelvandervalkmaastricht.nl

KIdS exTra
Kids slapen gratis bij papa en mama op een luxe kamer

maximaal 2 kinderen en kinderen tot 12 jaar.

 

Bij een kindermenu mag de kleine chef zelf zijn/haar ijsje 

maken en ontvangt een presentje op de kamer!

Summer SPecIal
dit 4-dAAGSE ArrAnGEmEnt iS inCLuSiEF:

•	 3x	overnachting	in	een	standaard	kamer

•	 3x	uitgebreid	ontbijtbuffet

PriJS VAnAF € 35,00 per persoon per nacht

op basis van 2 personen per kamer.

al Vanaf

35,00
p.p.p.n

al Vanaf

115,00
p.p

Lekker uitrusten op het groene gras 

van het Charles Eyck Park. op zon-

nige dagen is het hier een gezellig 

gaan en komen van lezende studen-

ten, gezinnen met kleintjes en wan-

delende ouderen. 

Zenza is een winkel vol leuke hebbedingen voor je in-

terieur. ook voor cadeautjes een heerlijke kijkwinkel. 

rechtstraat. 

Bij Semplice e Buno zijn de allerlek-

kerste Sardijnse (italiaanse) speciali-

teiten verkrijgbaar! rechtstraat 82. 

Bij Julienne is bijna alles te krijgen op het gebied van koken, bakken  

en braden. Een gezellige kookwinkel om uren in rond te snuffelen.  

rechtstraat 65A. 

Voor de beste Limburgse vlaai bent u bij Patisserie royale aan het goede adres. 

Wijcker Brugstraat 13. 

Boter kaas en eieren bij ’t rommedoeke. Hier vind je talloze kaas en charcuterie specialiteiten. 

Wijckerbrugstraat 43. 




