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 by creating in the dark   

Salvatore Ferragamo 

"Als U in de stemming bent voor overdaad…"

… Salvatore Ferragamo. Als U uw hoofd niet onder het zand hebt steken

en modemagazines hebt gelezen, TV hebt gekeken en naar

reclameborden hebt gelonkt, zal U waarschijne-lijk erg bekend zijn met

het merk dat Salvatore Ferragamo is. Het mode- en accessoiremerk is

synoniem voor luxe, kwaliteit en verregaande overdaad, en met goede

reden; van handgemaakte schoenen gemaakt van het fijnste leder en

gestikt tot in de perfectie voor enkele van de grootste namen in de

samenleving en showbizz zoals Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Greta

Garbo en enkele van de weinige gelukkigen die een paar bezitten!

Natuurlijk zijn de schoenen niet goedkoop, maar als je in de stemming

bent om jezelf te verwennen, geef dan goed geld uit voor een paar trendy

zolen en geef je voeten te aandacht die ze meer dan verdienen, begeef je

naar de toonaangevende winkel en zie je vrienden hierna groen worden

van jaloezie.

 +32 2 511 4625  www.ferragamo.com/  Bruxellesstore@ferragamo.

com

 boulevard de Waterloo 62a,

Waterloolaan 62a, Brussel

 by R/DV/RS   

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 michaelvito   

Diane von Furstenberg 

"Voor de hedendaagse vrouw van vandaag…"

… is er Diane von Furstenberg. Vrouwen houden ervan zich op te kleden!

Dat is nu eenmaal zo, en er is niets dat een vrouw niet zou doen om zich

in een lieflijke outfit te kleden en het te matchen met de perfecte

schoenen en een mooie handtas; als dit je doet denken aan een sprookje,

zou je niet verkeerd zijn; Diane von Furstenberg is een gevestigde naam

in de mode en is ervoor gekend de fantasieën van vrouwen waar te

maken; toch waar het kleding betreft. Het merk heeft een lijn van

overvloedige producten waaronder vrouwenkleding en cosmetica. En

vergeet niet om enkele opvallende accessoires mee te nemen van de

winkel; ze zullen zeker dat beetje extra aan je persoonlijkheid toevoegen

en zullen je er onbetaalbaar laten uitzien.

http://www.flickr.com/photos/creatinginthedark/2433568443/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/nl/brussels/375042-salvatore-ferragamo
http://www.flickr.com/photos/redvers/1806064490/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/brussels/323154-avenue-louise
http://www.flickr.com/photos/lovemaegan/6747578847
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/brussels/375870-diane-von-furstenberg


 +32 2 648 6224  inside.dvf.com/stores/  DVF.Belgium@gmail.com  rue du Grand Cerf 11,

Grotehertstraat 11, Brussel

 by mikefats   

Christian Louboutin 

"Beautifully Unique"

Christian Louboutin is a renowned name in the world of fashion. This

famous designer brand's branch on Place du Grand Sablon is a popular

spot for fashionistas and those who love shoes. Check out their signature

line of beautiful footwear and handbags including those famous red soles.

 +32 2 502 4919  us.christianlouboutin.com/  bruxelles.beboutique@chri

stianlouboutin.fr

 Place du Grand Sablon 21,

Brussel

 by zeze57   

Sint Hubertusgalerijen 

"Het Oudste Winkelcentrum van Europa"

De King, Qeen en Prince galerijen van St. Hubert (die meer dan 200 jaar

oud zijn) huisvesten dure, ouderwetse boetieks die een heel gamma van

accessoires verkopen inclusief handschoenen, hoeden, handtassen en

juwelen. In 1837, gaf Koning Leopold I opdracht aan de jonge architect

Jean-Pierre Cluysenaars om de toenmalige St.-Hubertstraat om te bouwen

in een galerij. Missie volbracht; deze galerij, verdeeld in de konings-,

koningins- en prinsengalerij, is nu één van de mooiste ter wereld. Er is een

goed restaurant, Taverne du Passage, een gezellige koffieshop, Mokafe,

een uitstekende cinema, Arenberg Galeries, en zelfs een krantenkiosk.

Chocoladeliefhebbers moeten een bezoek brengen aan Neuhaus

(Koninginsgalerij nr. 25) en ijsroomliefhebbers kunnen zich tegoed doen

bij Häagen Dazs, gelegen kortbij de ingang van de galerij.

 +32 2 545 0990  www.grsh.be/  Galerie du Roi 5, Brussel

 by Associated Fabrication   

Lady Dandy 

"Second Hand Designer Clothing"

This trendy secondhand shop is known for their plethora of designer gems

at half the price you would find them in other stores. Find vintage Chanel,

Gucci, YSL, and more, you're sure to find exquisite pieces to add to your

wardrobe. Every item is hand selected to ensure quality and authenticity

so you're sure to get the real deal.

 +32 2 538 47 74  www.ladydandy.com  info@ladydandy.com  Rue du Page 81, Brussel

 by Associated Fabrication   

Kat en Muis 

"Trends for Hummeltjes"

Deze winkel, Cat & Mouse, is geliefd voor zijn betere designer

kinderkleding. Hier vindt U van de beste designer labels zoals Claude Vell,

Topo, Claude Hontoir, Lalalou, Paul Smith, Pom d'Api and Dries Van

Noten, in kleine maatjes. Het kledingaanbod gaat van zuigelingen tot

kindermaten.

 +32 2 514 3234  rue Antoine Dansaert 32, Antoine Dansaertstraat 32,

Brussel

http://www.flickr.com/photos/mikefats/2266575528/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/nl/brussels/935076-christian-louboutin
http://www.flickr.com/photos/zeze57/3319571286/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://cityseeker.com/nl/brussels/137426-sint-hubertusgalerijen
http://www.flickr.com/photos/associatedfabrication/3555244468/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/brussels/934641-lady-dandy
http://www.flickr.com/photos/associatedfabrication/5494256279
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/brussels/139144-kat-en-muis


 by analogicus   

Stijl 

"High-end Shopping"

Stijl is renowned among fashion junkies. With a host of designers all

displaying their creations in one place, you'll find a lot of variety, for both

men and women. Most of the designs featured here hail from former

students of the renowned Fashion Academy of Antwerp. Peruse through

the fantastic selection of styles from Ann Demeulemeester, Dries Van

Noten, Martin Margiela and Dirk Bikkembergs and a host of latest

creations from a multitude of other Belgian and international top

designers. The staff also gives great advice if you need help choosing the

styles that would suit you best.

 +32 2 512 0313  www.stijl.be/  info@stijl.be  rue Antoine Dansaert 74,

Brussel
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