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5 Locaties in uw favorieten 

 by Muffet   

Floh Markt 

"Haggler's Dream"

If your idea of a perfect outing is haggling down prices as unique flea

markets, you have met your match with the Floh Markt near the

Naschmarkt and the Kettenbrückengasse. The flea market is set-up with

vendors and crafters from all walks of life, some selling quality, authentic

wares while others try to convince you their knock-offs are the real deal.

The market street is reminiscent of an Eastern European gypsy market

which adds to its charm and excitement. From books to antiques to knock-

off designer handbags, you can leave here with anything under the sun!

 www.flohmarkt.at/  Linke Wienzeille, Wenen

 by Associated Fabrication   

Maja Tauschboutique 

"Socially Aware Thrift Shop in Vienna"

Maja Boutique is a fashionable thrift shop in Vienna. It has a great

selection of good quality clothes and accessories for men, women and

children. The decor was designed with Feng Shui in mind, so you will find

a pleasant atmosphere. The staff is friendly and trained to identify which

style and color fits you best. This boutique has an important philosophy:

they only accept goods that are proven to not be made by child labor. This

store has clothing from all the leading worldwide brands as well as sports

equipment and even toys.

 +43 1 212 4174  www.maja.at/  office@maja.at  Rotensterngasse 30, Wenen

 by Ethan Prater   

Naschmarkt 

"Mooie voedselmarkt met een levendige sfeer"

Deze grote voedselmarkt werd in 1916 opgezet en heeft altijd een groot

publiek en veel sfeer aangetrokken. Het is de promenade gebouwd en is

een leuke plek om te wandelen, te kijken en te kopen. Als je in de richting

van Karsplatz loopt, zijn de meest exclusieve dingen op de markt in de

aanbieding. Goede kwaliteit vlees, vis en andere dingen te koop in een

buurt waar de rijken met geld smijten. Er zijn ook veel sapbarren en de

beroemdste zuurkoolkraam van de stad. Als je verder loopt, kom je in de

Chinese en Indiase hoek. Het symbool van dit deel is Zur Eisernen Zeit,

een excentrieke bar met bijzonder klanten. Schleifmuhlgasse kruist de

markt hier en de kraampjes beginnen om betere prijzen te vragen.

 +43 1 211140  www.wienernaschmarkt.eu/index.ht

ml

 Reserlgasse, Between Getreidemarkt

and Kettenbrücke, Wenen

http://www.flickr.com/photos/calliope/6997361433/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/vienna/708699-floh-markt
http://www.flickr.com/photos/associatedfabrication/3555244468/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/vienna/912735-maja-tauschboutique
http://www.flickr.com/photos/eprater/3810883372/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/nl/vienna/330676-naschmarkt






 by michaelvito   

Humana 

"Goedkoper kan niet"

Je moet even goed zoeken hier, maar het is de moeite waard! De winkel

heeft kleding voor mannen, vrouwen en kinderen, opgestapeld op

planken. Naast de gewone dingen vind je ook bikini's, rompers, dirndls en

jaren '70 broeken. Daar is een goede verklaring voor: veel mensen doen

hun kleding weg door ze in de "Humana" container te gooien door de hele

stad. Deze organisatie steunt humanitaire projecten in de derde wereld,

met een deel van de opbrengst. Er is een winkel aan de Mariahilfer Straße.

 +43 1 713 3559  www.humana.at/  info@humana.at  Wiedner Hauptstraße 23,

Wenen

 by mikefats   

Hennes & Mauritz 

"Goedkoop en trendy"

Sinds de opening in Wenen, hebben ze veel succes. Er zijn een paar

winkels geopend in de Mariahilfer Straße. Als je die straat afgaat, krijg je

de indruk dat iedereen een H&M tas heeft. De kleding is vooral voor de

jongeren, altijd trendy en superprijzen. De kwaliteit is oké, maar je kunt

niet verwachten dat het altijd goed blijft. Maar ja, volgend seizoen is er

toch weer een nieuwe trend! Afdelingen voor mannen, vrouwen (inclusief

grote maten, positiekleding) en kinderen. Meer winkels in de Kärntner

Straße, Lugner City en SCS.

 +43 1 8 1090 9090  www.hm.com  Mariahilfer Straße 41, Wenen
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