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Avenue Louise 

"Het Land van Zijde en Geld"

Het meest exclusieve winkeldistrict van Brussel voorziet in een massa van

het betere en culturele winkelen om de Waterloolaan, tussen de

kruispunten met de Elsense Steenweg en de Louisalaan zelf. Als U hier

gewoon rondslentert, zult U een radicale verandering opmerken in de

manier waarop mensen zich hier kleden en bedragen. Jeans maken er

plaats voor Hugo Boss-pakken, en sportschoenen voor Gucci

naaldhakken. Breng hier een bezoek in de zomer en de twee brede

straten zijn ware catwalks. Dit is waar de Belgische aristocratie uithangt,

waar machtige bedrijfsleiders kamers reserveren (bij één van de beste

hotels van de buurt), en waar vermogenskinderen uren doorbrengen om

hun kleerkast aan te vullen. Iemand Cartier, Armani, Chanel? Welkom op

het Brusselse equivalent van Fifth Avenue in New York, de St.-Honoré

Faubourgstraat in Parijs en Knightsbridge in Londen. Haal Uw Gouden

Kaart maar boven en geniet van het snuffelen.

 +32 2 513 8940  Avenue Louise, Brussel

 by NoTime   

Rue Neuve 

"Trek het door naar de Brusselse Hoogstraat"

Deze kleine winkelrij is is volgestouwd met commerciële grote

winkelstraatwinkels als Morgan, Esprit, H&M and Mango. In de weekends

is dit nauwelijks een plaats om etalages te kijken, als de onstuimige

massa mannen, vrouwen en kinderen, wanhopig om van hun

hardverdiende euros af te geraken, samenkomen in dit winkelstraatje en

U bijna meetrekken in een golf van het ene einde van de straat naar het

andere. Als U serieus wilt winkelen, kom dan van maandag tot vrijdag,

wanneer de kleren nog aan de rekken hangen en de winkeluitbaters er

niet zo afgeleefd uitzien. Winkel hier, en zoek naar het beste, voor minder.

Kan U zich geen € 450 veroorloven voor een designer hemd? Kom dan

naar dit winkelmekka en vind het commerciële neefje hier in aanbieding

voor een veel lagere prijs. U moet zich enkel een weg banen door de

massa om het te krijgen!

 +32 2 513 8940  Rue Neuve, Nieuwstraat, Brussel

 by Michielverbeek   

Rue Dansaert 

"Modeliefhebbers Hebben een Thuis

Gevonden"

De Antoine Dansaertstraat ligt tussen de Nieuwpoortlaan en de Van

Arteveldestraat. Op het eerste gezicht lijkt deze buurt niet zo de moeite.

Maar dat is nu precies het punt. Net als Soho en Nolita in New York City, is

dit precies het type buurt dat een broeihaard wordt voor de avant-garde

kunst en het mode-gebeuren. En dus is de Dansaertstraat juist dat

geworden. Hier vindt U de laatste creaties van de Belgische mode-elite:

Dirk Bikkembergs, Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Raf Simons en

anderen. Avant-garde One winkel, Stijl Mannen en Vrouwen, heeft de

naam van trendsetter gekregen toen het zijn eerste winkel hier opende,

en deze vulde met wat nu bekend is als de Zes van Antwerpen
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(internationaal befaamde avant-garde ontwerpers bejubeld door het

modedepartement van de Antwerpse Kunstacademie). Er zijn ook hippe,

betaalbare schoenwinkels in de straat, en in sommige zijstraatjes zijn

prachtige innovatieve poducten voor home design te krijgen. Als het hip

is, gebeurt het hier. Dansaert is de kritieke plek voor de modieuzen en

coole dames in de binnenstad. Waar anders kan het rijke, verwende nest

naartoe om haar Vivian Westwood "Gouden" Reeks aan te vullen en kan

de hippe terecht om de nieuwste Martine Sitbon mannekledingslijn te

bekijken?

 Rue Antoine Dansaert, Brussel
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