48 UUR

Gezellig

Hoewel Dordrecht geen
echt plein heeft, lijken
veel wegen te leiden
naar de Voorstraat, waar
het warme, gezellige
grand café Dordts Genoegen verscholen zit.
Ideaal voor een aperitief,
maar ze hebben ook een
lekkere dagschotel!
Voorstraat 256

Genieten

Dordrecht
Dordrecht is de oudste stad van
Nederland met havens waar oude
zeilschepen liggen en jonge
bedrijven zijn gevestigd. Een
gezellig cafeetje of restaurant is er nooit ver weg,
ondervond Eva van
Lenteren.

Shoppen
Lichtjes
Poezen, raketten, kikkers
en tuinkabouters: je kunt
het zo gek niet bedenken of kinderlampjes.nl
(3) heeft een lampje in
deze vorm. ’s Avonds
ziet de verlichte etalage
er sprookjesachtig uit.
Stadhuisplein 4

Fijne neus
Wie een origineel parfum zoekt, gaat langs bij
Vicino Sei (4). Er worden
enkel niche-parfums
verkocht en de prijzen
zijn schappelijk.
Vlak 6

Bakken maar
Het keramiek-atelier van
Hof 3 is klein, maar de
binnentuin is helemaal
mini! De knusse plek is
de kleinste binnentuin
van Dordrecht. Er worden kopjes, schotels en
schaaltjes verkocht. Alle
genoemde winkels zijn
donderdag, vrijdag en
zaterdag open.
Hof 3

Haven vol horeca
en boetiekjes

Biologisch

In Bluebirds in the
Backyard (6) lijkt het
door alle planten (en
kas!) alsof je in een binnentuin zit. Eigenaresse
Claire streeft naar perfectie, wat je terugziet in
de biologische gerechten van haar Zimbabwaanse man Angus.
Wijnstraat 153

Opvallend

In Bistro Twee33 valt de
vloer van traditionele
Portugese siertegels op
en je kijkt zo de keuken
in waar mediterraan
wordt gekookt. We worden verrast door oesters
met aardbeiendressing.
Carnivoren mogen de
charcuterie niet missen!
Wijnstraat 233

Graanwalhalla

Het hele jaar staat men
bij Nobel’s Brood (2)
in de rij. De bakkerij/
lunchroom bakt meerdere keren per dag.
De verderop gelegen
zusterwinkel verkoopt
van alles: van Nederlandse gorgonzola tot
antipasti.
Grotekerksbuurt 53

Slapen
Scheepshoorn

Het mooiste uitzicht
biedt Bellevue Groothoofd (5). Onze kamer
keek uit op het drierivierenpunt waar de Oude
Maas, Beneden Merwede en Noord samenkomen. Ontwaken met het
geluid van scheepshoorns is bijzonder!
bellevuegroothoofd.nl

Drijven

Villa Augustus is
gevestigd in een fraai
pand aan het water,
op 15 minuutjes lopen
van de binnenstad.
Je kunt slapen in de
oude watertoren of in
een van de drijvende
kamers van het voormalig kantoorschip.
villa-augustus.nl

Zo kom
je er

Dordrecht
is goed
bereikbaar.
Vanaf
Utrecht rijd
je richting
zuiden in 1
uur en 10
minuten
naar ’t centrum. Met de
trein kun je
het beste via
Rotterdam
Centraal
reizen.
Vanaf het
station
wandel je in
10 minuten
naar de
binnenstad.
vvv
dordrecht.nl

Doen

Hemels

Een flinke klim in die 62
meter hoge toren van de
Grote Kerk (1), maar het
360-gradenuitzicht over
Dordrecht en de Oude
Maas is adembenemend.
Bij goed weer kun je
Rotterdam zien liggen.
Lange Geldersekade 2

Boom, roos, vis...

Terug naar de schoolbanken tijdens een bezoek aan het Nationaal
Onderwijsmuseum (8)
in het monumentale
pand De Holland.
De vaste expositie is een
feest der herkenning,
met originele prenten,
maar ook kralenstaafjes
en zandletters, gebruikt
in het Montessorionderwijs.
Burgemeester de
Raadtsingel 97

Borreltijd

Bij distilleerderij Rutte
gebruiken ze nog steeds
het originele receptenboek van oprichter
Simon Rutte uit 1872.
Tijdens de rondleiding
door de oude destilleerderij wordt je glaasje
regelmatig bijgevuld
met gin en jenever. Ook
kun je op afspraak een
workshop gin maken
volgen.
Vriesestraat 130

Verborgen

Fotograaf Lisette van
Gameren kent alle verborgen plekjes in Dordrecht en neemt je onder
meer mee naar het
Arend Maartenshof met
38 woningen die in 1625
voor arme alleenstaande
vrouwen werden gebouwd. De binnentuin is
prachtig en bevindt zich
ook een regentenkamer
met portrettengalerij.
lisettevangameren.com

