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DOEN
GRONINGER MUSEUM
Wie Groningen zegt, zegt
het Groninger Museum. Dit
markante gebouw is één van de
boegbeelden van de stad. Als je
het station uitloopt, loop je er zó
tegenaan. En loop er vooral ook
eens binnen!
Museumeiland 1 - groningermuseum.nl

HOTSPOTS
GRONINGEN
Een bruisende studentenstad die bol staat van
leuke winkelstraatjes, fijne eetplekjes en mooie
culturele initiatieven. In Groningen is altijd iets
te beleven! Wij gingen de stad in en zetten onze
favorieten op een rij.

Folk

DE DOT
In dit bijzondere gebouw worden
regelmatig leuke filmavonden en
events georganiseerd. Bovendien
is het gelegen aan het stadsstrand
van Groningen; de ideale dot, eh..
spot, om lekker bij te komen in
de zon.

Holtbar

Vrydemalaan 2 - dotgroningen.nl

Dit adres brengt twee deugden samen: koffie en
mooie, duurzame spullen. Het is gelegen in één
van de leukste straatjes van Groningen.
Oude kijk in ‘t Jatstraat 20 - holtbar.nl

ETEN
ZONDAG

SHOPPING

In het groene hart van de stad, het Noorderplantsoen,
ligt het schilderachtige restaurantje Zondag. Geniet
op het terras van een drankje of één van de lokale
lekkernijen. En dat alles op slechts vijf minuten lopen
van het centrum.

FOLK
Bij Folk vind je van alles: van design en interieur tot
kleding en food. Alles is met liefde geselecteerd door
de twee creatieve eigenaars. Extra leuk: je kunt hier ook
terecht voor spulletjes van Groningse makelij.

Kruissingel 1 - zondagnoorderplantsoen.nl

XO

Folkingestraat 17 - folkconceptstore.nl

Deze heerlijke spot ligt in de gezelligste straat van
Groningen. Probeer hier vooral het vijfgangendiner
voor een fijn prijsje. Je krijgt de mooiste kunstwerken
op je bord, bereid met producten van het seizoen. Geen
tijd voor vijf gerechtjes? De lunch is hier ook heerlijk.

STARDUST
Parallel aan de grote winkelstraat vind je deze winkel met
vintage kleding én mooie nieuwe merken. Naast kleding
worden er toffe accessoires en gadgets verkocht. Hop dus
zeker even bij Stardust binnen.

Folkingestraat 13 - xo-groningen.nl

Carolieweg 13 - stardust-store.nl

HET BAKKERSCAFÉ

LAIF EN NUVER

De hele week door geniet je hier van de allerlekkerste
ontbijtjes of lunches. Het brood staat hier centraal;
daar mag je zelf zo veel sneetjes vanaf snijden als
je wilt. Bij binnenkomst komt de heerlijke geur van
versgebakken brood je al tegemoet. Yum!

Als je over de drempel van deze prachtige woonwinkel
stapt, word je overgoten met de mooiste items. Pas op,
want hier wil je alles meenemen!
Vismarkt 40 - laifennuver.nl

Stardust

Zwanestraat 26 - hetbakkerscafe.nl

The Dot
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