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4 Locaties in uw favorieten

La Boîte à Musique
"Van Adolphe Adam tot Alexander Zemlinsky"

by Omad

+32 2 513 0965

La Boîte à Musique is gelegen naast het Paleis van Schone kunsten, met
een goede reden. De aanwezigheid van cultuur kan hier niet ontkend
worden, maar de definitie van cultuur is nogal beperkend: U vindt hier
enkel klassieke muziek. De winkel wordt uitgebaat door de familie de
Wouters d'Oplinter. Zoon Bertrand heeft de leiding van het (kleine)
platenlabelb Pavane, gespecialiseerd in klassieke muziek. Het aanbod in
de winkels is zeer groot, de prijzen zijn zeer redelijk, en als U net niet die
felbegeerde CD vindt in de winkel, steek dan gewoon de straat over, daar
vindt U Domaine du Disque een andere Belgische klassieker.
www.laboiteamusique.eu/
contact_us.php

info@classicalmusic.be

Coudenberg 74, Brussel

Antiekmarkt van de Zavel
"Antiquiteiten en Oude Boeken"

by denise carbonell

De antiekmarkt op het Zavelplein vindt elke zaterdag en zondag plaats
onder de Onze-Lieve-Vrouwetoren van de Zavelkerk. Al wat antiek is kan
hier gevonden worden: boeken, uurwerken, glazen, kandelaars, klokken
en nog veel meer dingen. Zoek echter niet naar antieke meubels want die
zal U op deze markt niet vinden. Op het Zavelplein zelf vindt U veel
winkels waar met antieke meubels heeft. Alle winkels zijn open op
zondag.

www.sablon-antiques-market.com/

Place du Grand Sablon, Brussel

Marche aux Puces
"Flea Market"

by Patrick Despoix

The Marche aux Puces is one of the largest daily flea markets in the world!
Here, nearly 200 dealers converge to offer up an abundance of steals and
bargains on bric-a-bracs and antiques. This flea market is located near
other antique shopping areas such as Place du Sablon and Rue Haute, but
offers goods at much lower prices. Get your thrift on and stop by here for
deals.

+32 2 513 8940 (Tourist Information)

Place du Jeu de Balle, Brussel

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.
by Associated Fabrication

+32 2 538 47 74

www.ladydandy.com

info@ladydandy.com

Rue du Page 81, Brussel
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