Ontdek de 10 troeven van
Belgiës oudste stad!

AMBIORIX
HEET JE
WELKOM!

TROEF

1 HET GALLO-ROMEINS MUSEUM

Het verleden saai? Allesbehalve! Dat bewijst het Gallo-Romeins
Museum dag na dag. In dit moderne architectonische gebouw
ontdek je het verleden van de toekomst. Geen stoffige exposities
maar tentoonstellingen boordevol beleving, animatie, interactie
en verwondering. Hier vliegt de tijd voorbij: van de prehistorie
tot de vroege middeleeuwen.
Het Gallo-Romeins Museum heeft alles voor een leuk dagje uit. De permanente
tentoonstelling schetst het veelzijdige verhaal van de bewoners in deze regio:
van de prehistorie tot de vroege middeleeuwen. Boeiend, bruisend, hedendaags.
De objecten zijn sfeervol uitgelicht in strakke en open ruimtes. Educatieve films,
levensechte figuren, maquettes en animaties sleuren je helemaal het verleden binnen.
Spraakmakende tijdelijke exposities lokken duizenden bezoekers naar het museum.
In het museumcafé geniet je met het hele gezin van een snack, pannenkoek,
koffie of streekbier. De museumshop lonkt met tal van boeiende historische boeken
en ‘tijdloze’ geschenken of aandenkens. Heerlijk om te combineren met een dagje
Tongeren of een weekendje Haspengouw. Een tijdloze ervaring!
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3 2 uur gratis
parkeren!

Vanaf 1 maart parkeer je iedere
zaterdag twee uur gratis in de
ondergrondse parkings van
de Grote Markt en Julianus en
op de bovengrondse parking
Clarissenstraat.
Zo maakt het stadsbestuur
het winkelen op zaterdag
extra aantrekkelijk!

LAAT
JE AUTO
STAAN!

TROEF

4 SHOPPEN

NU NOG
VOORDELIGER
SHOPPEN IN
tongeren!

MET DE AMBIPAS

Tongeren lanceert de AmbiPas, een nieuwe lokale
getrouwheidskaart en app voor wie in Tongerse winkels of
horecazaken shopt en consumeert. Het principe is eenvoudig:
wanneer je een aankoop doet bij een deelnemende handelaar
laat je je AmbiPas inscannen. Per aankoop verzamel je punten
waarmee je een korting krijgt bij diezelfde deelnemende
handelaars. Punten zullen ook ingeruild kunnen worden
tegen culturele of sportieve voordelen!

grootste
antiek- en
brocantema
r
van de kt
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2 DE ANTIEKMARKT
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Vroege zondagvogels ontdekken schatten
op de antiekmarkt. En vieren daarna hun
vondst met een ontbijt in een brasserie.
Namiddagvlinders fladderen van etalage tot
etalage in de winkelstraten op de
maandelijkse koopzondagen.
De grootste antiek- en brocantemarkt van de Benelux
vind je in Tongeren. Elke zondag vanaf 6 uur stallen
40 antiekzaken en 350 standhouders hun grootste schatten uit.
Eeuwenoud antiek, design uit vervlogen jaren, vintagespullen
of die speciale objecten die nog net ontbreken
in je verzameling … Ze liggen hier op je te wachten.
De markt strekt zich uit aan de Moerenpoort,
de Leopoldwal en de omliggende straten.
Bekend tot ver buiten de grenzen, maar altijd even gemoedelijk!
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5 ETEN & DRINKEN
De puurheid van de Haspengouwse natuur vind je in
Tongeren overal terug. In de streekspecialiteiten die de
brasseries gul serveren. In de gastronomische hoogstandjes
van de twee sterrenrestaurants. In de lokale Tongerse
snoepertjes. En in de verrassende smaak van het stadsbier
en de Haspengouwse wijn.
In de vele brasseries en restaurantjes geniet je van de lekkerste gerechten.
Van mosselen tot verse pasta’s ... teveel om op te noemen, vooral lekker
om te proeven! Tongeren ontpopt zich meer en meer tot een culinair centrum
in Limburg. Zo beloonde de Michelin-gids twee Tongerse restaurants
met een ster: De Magis en De Mijlpaal. Gastronomische toppers die je
verrassen met pure, verse en creatieve gerechten. Of je nu gaat voor
specialiteiten van de kaart of een van de uitgebalanceerde menu’s …
je geniet van de eerste tot de laatste hap.

Neem De
smaak van
Tongeren m
ee
naar huis!
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6 SHOPPEN &

EVENEMENTEN
De verleidingen in Tongeren zijn heel groot ...
Van schatten op de antiekmarkt tot de nieuwste
merken bij de lokale middenstand.
En het allerleukste? Alles ligt lekker op wandelafstand!

TIP:

KOOP-

ZONDAGEN

De eerste zondag van
elke maand openen de Tongerse winkels
massaal de deuren. Tegelijk zijn er ook altijd
leuke evenementen. Een heerlijke
zondagsuitstap voor het hele gezin!

MIJLPAALROUTE
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Dwars door de eeuwen wandelen?
In de oudste stad van België is het geen enkel
probleem. Stap na stap sta je oog in oog met
restanten uit een kleurrijk verleden: van de
Romeinen over de middeleeuwen tot moderne
toppers. Met de nodige terrasjes, brasseries en
restaurants als ideale pauzeplaatsen.
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7 OP DE BUITEN

De rijke cultuur van de Tongerse binnenstad even inruilen
voor het adembenemende groen van het Haspengouwse
landschap of de rurale gezelligheid van de Tongerse
kerkdorpen? Je moet er echt niet ver voor wandelen.
Hier hangt er nog zuurstof in de lucht. Dat merk je
meteen als je een van de themawandelingen volgt.
In het landschapspark De Kevie kom je volledig tot rust.
Je geniet met volle tuigen in een kleurrijk landschap vol
akkers, beekvalleien, fruitplantages en boerderijen.
Vergeet vooral niet te ademen tussen al dat moois!

TROEF

8 TONGEREN VAN MORGEN
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Tongeren blijft niet hangen in haar luisterrijk verleden.
De voorbije jaren heeft de stad inspanningen gedaan om Tongeren
nog aantrekkelijker te maken. Met de creatie van ontmoetingsplekken
voor bewoners en stadsbezoekers. Met de aanleg van gezellige pleinen,
groene elementen, stadsparken en een ruim winkelaanbod.
Maak kennis met het Tongeren van morgen.
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9 VERBAZENDE
BASILIEK

In middeleeuws Tongeren rezen de religieuze
gebouwen en monumenten als paddenstoelen
uit de grond. Vandaag is het religieuze erfgoed
een indrukwekkende getuige van de culturele en
geestelijke rijkdom die de oudste stad van België
in de loop van de eeuwen heeft opgebouwd.
Een unieke basiliek, tintelende kerkschatten,
een van de weinige middeleeuwse kloostergangen
van het land. Het religieuze erfgoed van Tongeren is
hemels mooi. De basiliek én het begijnhof prijken immers
op de lijst van de UNESCO ...

jet set weekend
zaterdag 8 maart

winkels open van 10 tot 18 uur

ZONDAG 9 maart

oud en chique of jong en hip?
In Tongeren vind je altijd je ding ...
oude en unieke stukken op de grootste
Antiek- en Brocantemarkt van de Benelux.
Nieuw en hip in de plaatselijke winkels en boetieks!
En als extraatje is er elke eerste zondag van de maand
koopzondag met leuke animatie.

Koopzondag
poiskes pruuve
zondag 6 juli

winkels open van 13 tot 17 uur

winkels open van 13 tot 17 uur

Koopzondag
lentepromenade

Koopzondag
festival
bier anders
- Le jardin

ZONDAG 6 april

winkels open van 13 tot 17 uur

ANTIEKMARKT
MET NOCTURNE
26 & 27 APRIL

TUNGRI-RUN

DONDERDAG 1 mei

ZONDAG 3 augustus

winkels open van 13 tot 17 uur

Koopzondag
ambiorixfeesten
ZONDAG 7 september
winkels open van 13 tot 17 uur

Koopzondag
ciao tongeren

Koopzondag
modepromenade

winkels open van 13 tot 17 uur

winkels open van 13 tot 17 uur

Koopzondag
straattheater
festival

Koopzondag
tongres automne

winkels open van 13 tot 17 uur

eindejaarsshoppen

ZONDAG 4 mei

ZONDAG 1 juni

RONDE VAN LIMBURG
ZONDAG 15 JUNI

ZONDAG 5 oktober

zondag 2 november

winkels open van 13 tot 17 uur

ZONDAG 7, 14, 21 december
winkels open van 13 tot 17 uur

Kijk steeds voor het volledige progamma op:

www.tongeren.be of www.visittongeren.be
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10 verborgen parels

Het Tongerse begijnhof ademt een ingetogen sfeer en rust uit:
met kasseien geplaveide straatjes, pittoreske pleintjes, begijnenhuisjes,
religieuze gebouwen ... Niet voor niets erkent de UNESCO dit
feeërieke ‘ministadje in de stad’ als werelderfgoed.
BEGIJNHOFMUSEUM
Op het idyllische pleintje ‘Onder de Linde’ ligt een authentieke
begijnenwoning uit 1660. Bewaard en ingericht zoals de begijnen
hier vroeger woonden. Je krijgt dan ook een unieke inkijk op het
afgezonderde leven van deze uitzonderlijke vrouwen die geen
kloosterlingen maar ook geen leken waren. Snuister ook door
het begijnenwinkeltje en bezoek het kruidentuintje. In de
museumkelder geniet je van een ambachtelijk begijnenbiertje.

registreiear
je nù wvinkel.be

www.winje

JE EIGEN WINKEL IN DE
OUDSTE STAD VAN BELGIË?
MAAK NU JE DROOM WAAR!
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Verantwoordelijke uitgever: Stad Tongeren - Maastrichterstraat 10 - 3700 Tongeren

