ONTDEK
DE HILVERSUMSE HOTSPOTS

LEUK DAT JE ER BENT
Laat je verrassen door Hilversum: dé mediastad midden in de Gooise natuur!
Bezoek onze inspirerende musea, laat je imponeren door de bijzondere
bouwwerken van wereldberoemde architecten of haal een frisse neus in onze
veelzijdige natuur. Hilversum heeft een uitgebreid aanbod restaurants en bars.
Of je nu meat-lover of veggie bent. Je eet hier bij een foodhal, op een
industriële locatie, midden in de natuur of cosy in de binnenstad. In onze bars
drink je het echte Gooische bier of bestel je de hipste cocktails. Goed eten en
drinken kun je in Hilversum van ’s-ochtends vroeg tot ’s-avonds laat. En daarna
hup je lekker door naar een voorstelling in het theater, een tof concert in De
Vorstin of een film in de bioscoop in Hilversum. Of kom een dagje shoppen in
het centrum of in het leukste winkelstraatje in Hilversum Zuid: de Gijsbrecht!
Van concept stores, hippe boetiekjes tot ambachtelijke bakkers en grote (inter)
nationale retailers. En voor ieder wat wils: van Dutch Design, vintage tot
fairtrade producten.
Bekijk hier al onze hotspots!

HORECA

DE HILVERSUMSE HOTSPOTS

Foodhall Mout

Meddens

Paisan

In Foodhall Mout eet je het beste streetfood

Bij all day restaurant Meddens kan je de hele

Bij het kleurrijke restaurant Paisan eet je het

van 7 wereldkeukens van over de hele wereld.

dag terecht. Rondom de grote centrale bar

mooiste dat het Middellandse Zeegebied voort-

Van Italië tot Azië, van Zuid-Amerika tot New

loopt de lunch vloeiend over in de borrel en de

brengt, van Toscane tot Tel Aviv, van Libanon

York. Op de kaart staan de lekkerste ontbijtjes,

borrel in het diner. Op de kaart staan vooral

tot Baskenland. Denk aan calamari, sabich,

lunchgerechten en kleine gerechtjes om te

visgerechten, met mooie, bijpassende wijnen.

pita’s, pastilla, pasta’s en hummus. Je kunt er

delen. Mout is ook het thuis van de Gooische

De moderne kosmopolitische inrichting is zeer

terecht voor huisgemaakte taart met goede

Bierbrouwerij, dus als je ergens goed kan borre-

Instagramable, dus duik ook zeker het roze

koffie, een lunch, borrel of een avondvullende

len, dan is het hier wel.

hoekje met de paradijsvogels in voor een foto.

maaltijd met een passende wijn.

Locatie: Marktplein 1

Locatie: Kerkstraat 112

Locatie: s-Gravelandseweg
46

Restaurant Bij
de Tuinman

Chef aan de
Werf

Baak

Restaurant Bij De Tuinman ligt midden in het

Voor goed eten in een inspirerende omgeving

BAAK is ontstaan in Vila Joiosa (Spanje). Aan

bos op Buitenplaats de Hoorneboeg. Voor de

moet je iets buiten het centrum van Hilversum

zee, gerechten met elkaar delen onder het

vegetarische kaart worden zoveel mogelijk de

zijn. Een oude loods is daar omgetoverd tot

genot van een koud glas verdejo. Terwijl je het

groentes van het seizoen en producten uit de

Werf35, een creatieve broedplaats op de voor-

gevoel hebt dat de vakantie nog veel langer zou

buurt gebruikt: honing van de imker in de tuin,

malige gemeentewerf aan de Mussenstraat.

mogen duren... met dat gevoel en op die plek

appelcider van de buurman van de distilleerde-

Hier zorgt restaurant Chef aan de Werf voor een

werd BAAK geboren.

rij en groentes uit de eigen moestuin en andere

menukaart vol fijne tussengerechtjes. Perfect

kwekers uit de buurt.

om met elkaar te delen als je niet kunt kiezen
uit alle heerlijke opties.

Locatie: Hoorneboeg 4

Locatie: Mussenstraat 11

Locatie: s-Gravelandseweg
10

Primo

Brasserie
Zonnestraal

Pizza Beppe

Primo word gerund door de gebroeders Zacca-

Brasserie Zonnestraal is een eigentijdse Brasse-

In de gezellige, knalroze pizzeria van Pizza

riello (Luca & Ennio), ontstaan vanuit de wens

rie op het Landgoed Zonnestraal waar vroeger

Beppe worden authentieke Napolitaanse pizza’s

om de traditionele Italiaanse gerechten die hun

het voormalige sanatorium was gevestigd. De

gemaakt. Door strikt de originele recepten en

grootmoeder Lilina hen leerde naar Hilversum

brasserie heeft zijn locatie in het prachtige Hen-

richtlijnen te volgen, respecteren ze een traditie

te importeren en ze met een vleugje creativiteit

ri ter Meulen paviljoen. Het landgoed is gelegen

die al generaties lang wordt geperfectioneerd

te interpreteren.

op de flank van de Utrechtse Heuvelrug, een

en doorgegeven. Het is zelfs het eerste restau-

mooi wandel- en fietsgebied.

rant in Nederland dat is geaccepteerd door de
Associazione Verace Pizza Napoletana. Pizza
zoals het hoort te zijn, zoals ze zelf zeggen.

Locatie: Groest 9

Locatie: Loosdrechtse Bos
15

Locatie: Herenstraat 43

Brasserie
Monsees
In de Biersteeg vind je tegenwoordig de allernieuwste hotspot in town; Brasserie Monsees. De menukaart bij deze brasserie is Frans
modern en je kunt hier terecht voor goede
koffie met huisgemaakte cheesecake, heerlijke
broodjes, 2-gangen lunch menu’s, mooie borrelplanken, lekkere diners om vervolgens af te
sluiten met een borrel in de bar! Voor ieder wat
wils dus.
Locatie: Biersteeg 10

Meddens

Foodhal Mout

Foodhal Mout

Meddens

L U N C H
& KO F F I E
DE HILVERSUMSE HOTSPOTS

Stek

30 ML

Koffie & Jij

De lekkerste specialy coffee in town haal je bij

Bij 30ml zijn ze gek op koffie en doordat ze hun

Voor koffie, lunch, ontbijt, sappen en

STEK Coffee op het Stationsplein. De kwaliteits-

onze eigen koffiebonen branden hebben ze vol-

smoothies, high tea en hartige hapjes in de mid-

koffie komt van Amsterdamse koffiebranderij

ledige controle over de productie en smaak van

dag. Koffie&JIJ werkt met verse, authentieke en

Stooker en die wordt nog een beetje smakelijker

de specialty coffee bij 30ml Coffee Roasters.

gezonde producten. Maar boven alles willen ze

een taartje of een broodje. Nestel jezelf lekker

Naast de onovertroffen koffie, kun je er ook

een lekkere plek in de stad zijn, een plek waar je

in een van de knusse tweedehands meubels of

genieten van het uitgebreide ALL Day brunch

elk moment van de dag kunt werken, studeren

strijk op zonnige dagen buiten neer tegen het

menu, met verse producten en heerlijke zoetig-

of gezellig kunt zitten.

decor van graffiti op het kleurrijke terras.

heden. De carrotcake en American pancakes zijn
favoriet op het menu.

Locatie: Stationsplein 27

Locatie: s-Gravelandseweg
14

Locatie: Kerkstraat 98

Your Coffee

Le Fournil de
Sébastien

La Petite
Crêperie

De filosofie van Your Coffee is: voel je welkom

In bakkerij Le Fournil de Sébastien wordt uitslui-

Bij La Petite Crêperie op de gezellige Gijsbrecht

tend Frans brood en banket gemaakt. Door het

van Amstelstraat waan je je echt even in Frank-

raam is de productie van de broden en crois-

rijk. Op het menu staan de lekkerste variaties

sants te volgen vanuit de straat en de winkel.

zoete crêpes en hartige galettes, dus dat wordt

en op je gemak. Dat zie je terug in de informele,
persoonlijke benadering. Of je nu komt werken,
spelen, lezen of met vrienden komt bijkletsen.

nog lastig kiezen. Ga je voor de fameuze crêpe

Of je nou zin hebt in ontbijt, lunch of borrel of

Suzette of voor een provençaalse galette met

gewoon even koffie komt drinken. De gerechten

gekarameliseerde ui, gegrilde paprika en em-

worden allemaal vers gemaakt van voorname-

mentaler kaas?

lijk producten uit de streek.
Locatie: Kerkstraat 38A

Locatie: Gijsbrecht van

Locatie: Gijsbrecht van

Amstelstraat 131

Amstelstraat 120

Sees. Coffee &
Conceptstore

Proeflokaal De
Serre

Sees. is een coffee & conceptstore in de leu-

De Serre is een onderdeel van de oudste bio-

ke Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum,

logische-dynamische tuinderij van Nederland:

met mooie spullen die inspireren én een plek

Land en Boschzigt. Op de plek waar voorheen

om lekker te ontbijten, lunchen, taart te eten

de kippen hun eitjes legden, staat nu een

of alleen even wat te drinken – met of zonder

moderne kas waar je terecht kunt voor een

kinderen.

heerlijke, verse lunch. Binnen bij de houtkachel,

Bij Sees. vind je spullen die ze mooi vinden en
waar we blij van worden, het liefst met een
verhaal erachter. Bijvoorbeeld sieraden of
geurkaarsen gemaakt door lokale ondernemers, maar ook de fairtrade interieuraccesoires
van internationale merken. Daarnaast ben je
welkom in onze koffiebar om te genieten van

wanneer het buiten te fris is, of op het terras
in de zon, onder de ruisende bamboe en met
uitzicht op de (asperge)velden. Loop ook even
binnen bij de oude tuinschuur, die is omgetoverd tot een uitgebreide natuurvoedingswinkel.
De vers van het land geoogste groenten zijn
daar natuurlijk de trekpleister.

de lekkerste koffie en thee, heerlijke zoetigheden, goedbelegd, dik gesneden desembrood en
huisgemaakte soep.
Locatie: Gijsbrecht van
Amstelstraat 119

Locatie: Leeuwenlaan 34

Your Coffee

30ML

Koffie & jij

Stek

TRAITEURS/WIJN

DE HILVERSUMSE HOTSPOTS

Echte Liefde
Kaas

La Cuiselle

Bij Echte Liefde vind je een prachtig assortiment

Bij Traiteur La Cuiselle laten ze je thuis genie-

Hollandse boerenkazen en geaffineerde kaas-

ten van een smaakvolle restaurantbeleving. Ze

specialiteiten uit buiten- en binnenland. Daar-

koken met passie, zonder pretenties en altijd

naast kun je hier terecht voor mooie producten

vers bereid. Alleen de allerbeste ingrediënten

zoals chutneys, confituren, mosterd, olijfolie,

zijn goed genoeg. Hierbij maken ze gebruik

wijn en speciaalbier. Producten met een ver-

van verse, deels regionale en vaak biologische

haal, en smaak. Kom je proeven?

producten. Ook variëren ze graag met seizoenproducten. Dat betekent een groot aanbod in

Mijn Hemel
Mijn Hemel wijnkoperij is een bekende, zeer gerenommeerde wijnhandel in Hilversum en omstreken, die zich ten doel stelt om uitstekende
wijnen tegen scherpe prijzen aan haar klanten
te leveren. In de winkel staat Gerard Wouterson, de eigenaar, of een van zijn collega’s die je
graag, als je op zoek bent, helpen bij het kiezen
van een goede wijn.

(kwaliteits)vlees, vis, vegan en vegetarische

Met meer dan 300 wijnen hebben ze een groot

gerechten.

assortiment wijnen.

Locatie:

Locatie: Gijsbrecht van

Locatie: Gijsbrecht van

s-Gravelandseweg 3

Amstelstraat 189

Amstelstraat 210

SHOPPEN
DE HILVERSUMSE HOTSPOTS

MAT. Store
Anne & Maud combineren hun passie voor
mode en complete looks bij conceptstore MAT.
store. Het is dé plek in Hilversum om je te laten
adviseren op het gebied van mode, styling &
hair. Kom gezellig langs voor een te gekke nieuwe coupe, toffe interieurinspiratie of een mooie
nieuwe outfit. Bij MAT.store vind je alles onder
één dak.

Locatie: Gooische Brink,
Kerkstraat 63 /17

De Oogkas
In optiek DE OOGKAS springt niet alleen de
trendy brillencollectie in het oog, maar ook
het sfeervolle interieur. Zo kun je je ogen laten
meten in een glazen kas, midden in de winkel.
De collectie brillen komt van onafhankelijke
(duurzame) ontwerpers. Van elke verkochte
bril wordt een deel gedoneerd aan de TwoBillionEyes Foundation, zodat iedereen ter wereld
over een betaalbare bril kan beschikken.

Mevrouw
Groen
Mevrouw Groen is de leukste lifestyle kinderwinkel van Hilversum, met bekende merken
zoals Claesen’s, Cotton Baby, Imps & Elfs, Little
Dutch, Puckababy en Sophie de Giraf. Je kunt er
van alles krijgen, van dekens en kleertjes voor je
kleintje, tot rugtassen, cadeautjes, loopfietsen
en leuke pyjama’s voor grotere kinderen. En alles wat daartussen zit! Want van blije gezichtjes
daar houdt Mevrouw Groen van!

Locatie:s-Gravelandseweg

Locatie: s-Gravelandseweg

46 A

46 D

Bierwinkel de
Barbier
In deze winkel van biercafé De BarBier is de
keuze in speciaalbier ongekend! Met 400
verschillende bieren, ciders en zelfs medes
(honingdrank) op de schappen is hier voor elk
wat wils. Haal er Gooise biertjes van de Gooise
Bierbrouwerij of Hilversumse Elegast Cider van
de Hoorneboeg als aandenken voor thuis, of
kies voor een van de andere bieren van over de

La Tarifa

Good Grounds

La Tarifa is een kralen- en sieradenwinkel,

In Goodgrounds kun je genieten van een lunch

geïnspireerd op het Zuid Spaanse hippie- en

met lokale ingrediënten en Fairtrade koffie.

surfstadje Tarifa. Daar komen historie, natuur,

Maar je kunt er ook duurzame producten, bloe-

schoonheid en vooral een relaxte vibe samen en

men, planten en kunst shoppen en een praatje

die vibe voel je zodra je de deur open doet. Dit

maken met de bijzondere medewerkers van

is dé plek voor bijzondere en trendy sieraden,

zorginstelling Sherpa. In het naai-atelier koop

kralen, edelstenen en accessoires. Regelmatig

je refurbished kleding en regelmatig is er live

worden hier ook workshops gegeven.

muziek. Alles wat de wereld ietsje beter en het
liefst ook iets mooier maakt dus.

hele wereld.
Locatie: Leeuwenstraat 42

L1030515

Locatie:
Wagenmakersplein 1B

Locatie: Kerkstraat 63

Schaap/Wolf

Vintage streetwear koop je bij Schaap/Wolf in
de Kerkstraat. Behalve handpicked vintage kleding, bucket hats en toffe bomberjacks, verkopen ze ook het eigen kledingmerk Schaap/Wolf.
Bijvoorbeeld de “Huilen Met De Pet Op” pet en
de “Van Een Mug Een Olifant Maken” hoodie.
Loop dus vooral naar binnen om rond te snuffelen en een praatje te maken, want de gezellige

Libris
Voorhoeve &
Matthijs Boon

Sam Sam

De prachtige boekhandel Libris Voorhoeve is

Kringloopwinkel Sam Sam op de Gijsbrecht

een indrukwekkende, eigentijdse boekhandel

is tot de nok gevuld met de leukste antieke

met een passie voor boeken en meer. Naast

en brocante spulletjes en curiosa. Hier kun je

boeken kun je er namelijk ook leuke cadeaus,

eindeloos snuffelen. Of je nou een pan nodig

tijdschriften en kaarten kopen. Een cappuccino,

hebt, op zoek bent naar uniek servies of een

vers brood of een taartje haal bij de gezellige

kristallen glazen karaf wil, bij deze tweede-

coffeecorner van de bekende Hilversumse am-

hands winkel vind je altijd wel een pareltje. Dé

bachtelijke bakker Matthijs Boon.

winkel in Hilversum voor de echte liefhebbers
van pre-loved spullen.

crew heeft de koffie altijd klaarstaan.
Locatie: Kerkstraat 90

Locatie: Kerkstraat 82

Locatie: Hilvertsweg 138-

Sees. Coffee &
Conceptstore
Voor spullen met een verhaal moet je bij Sees.
Coffee & Conceptstore zijn. Je koopt er prachtige sieraden, verzorgingsproducten of geurkaarsen gemaakt door lokale ondernemers,
maar ook de fairtrade interieuraccesoires van
internationale merken. Tijdens het shoppen
geniet je van een koffie met iets lekkers of een
verse lunch. Bij Sees. vind je altijd wel iets waar
je blij van wordt. Je vindt deze winkel op de
Gijsbrecht.
Locatie: Gijsbrecht van
Amstelstraat 119

HeinsHome
Bij interieurwinkel HeinsHome op de Gijsbrecht
vind je artikelen van over de hele wereld.
Manden uit Afrika, schalen uit India, kussens
uit Zuid-Amerika, schapenvachten uit IJsland en
Tibet. Maar ook prachtig Scandinavisch design
en handgemaakte sieraden uit Nederland. Allemaal met respect voor mens en milieu gemaakt.
Door producten vanuit verschillende landen te
combineren voelt het hier alsof je met vakantie
bent!
Locatie: Gijsbrecht van
Amstelstraat 143

La tarifa

Bierwinkel de Barbier

Good Grounds

Sam Sam

C U LT U U R
DE HILVERSUMSE HOTSPOTS

Museum
Hilversum
Het prachtige Museum Hilversum was ooit het
raadhuis van Hilversum en dit 250-jaar oude
pand is alleen al een bezoek waard. Binnen
word je met wisselende tentoonstellingen
verrast door het museum voor mediakunst
en cultuur. Verwacht dus fotografie en videokunst, maar ook animatie, licht- en geluidkunst,
augmented en virtual reality. Met gemiddeld 10

Filmtheater

De Vorstin

Kijk je graag kwaliteitsfilms en art house? Plan

De Vorstin is hét poppodium van Hilversum

dan zeker een bezoek aan Filmtheater Hilver-

waar The Voice ooit begon en Nile Rodgers

sum. Het theater bestaat al sinds 1978 en heeft

met Chic’ nog het dak eraf heeft gespeeld! In

3 ruime zalen in een modern pand in de binnen-

de grote zaal treden vooral bekende nationa-

stad. Op het programma staan de beste films

le en internationale artiesten op. In de kleine

van nu voor jong en oud, maar ook (oudere)

zaal wordt aan lokaal en nationaal talent een

films rondom een bepaald thema, kunstfilms,

podium geboden. Zo zit er altijd wel iets voor je

documentaires en speciale voorpremières.

tussen voor een avondje vermaak.

tentoonstellingen per jaar kun je hier eindeloos
blijven terugkomen.
Locatie: Kerkbrink 6

Locatie: Herenplein 5

Locatie: Koninginneweg 44

NATUUR
DE HILVERSUMSE HOTSPOTS

Hoorneboegse
Heide
De Hoorneboegse Heide is een prachtig natuurgebied dat onderdeel is van het Goois Natuurreservaat. Elk seizoen is het er opnieuw een lust
voor het oog. Honden mogen hier bijna overal
loslopen en als je goed kijkt, zie je er allerlei
dieren zoals reeën, konijnen en grote grazers.
Op Buitenplaats De Hoorneboeg worden het
hele jaar door retreats en workshops gegeven
met uitzicht op de hei.
Locatie: Hilversum

Pinetum
Blijdenstein
Verscholen in een Hilversumse villawijk heeft
de botanische tuin Pinetum Blijdenstein een
van de meest complete coniferencollecties ter
wereld. Naast de coniferen zijn er verzamelingen van rododendrons, cycaspalmen, papavers
en Tasmaanse flora. Een schitterende omgeving
voor een wandeling in de verfrissende natuur
en natuurlijk om de bijzondere collectie flora te
bewonderen.
Locatie: Van der
Lindenlaan 125

Stadspark de
Kwekerij
Op de houten bankjes in stadspark De Kwekerij
op het Stationsplein wacht je wel heel aangenaam op je trein. Zin in koffie? In de container
van STEK Coffee maken ze de meest hemelse
specialty koffie. Bij duurzame conceptstore
Lokaal Hilversum shop je de fijnste duurzame
producten. En bij Bar des Boules haal je de lekkerste Gooische biertjes en speel je een potje
jeu de boules!
Locatie: Stationsplein

Heide

Museum Hilversum

Vorstin

Pinetum

ARCHITECTUUR

DE HILVERSUMSE HOTSPOTS

Landgoed
Zonnestraal
Het historische sanatorium op Landgoed Zonnestraal is een bijzonder rijksmonument en icoon
van de architectuur van het Nieuwe Bouwen.
De modernistische architecten Jan Duiker en
Bernard Bijvoet realiseerden het ontwerp met
de hulp van Jan Gerko Wiebenga volgens de
nieuwste ideeën op het gebied van architectuur,
bouwtechniek en zorg. Nu is het complex een
bruisend bedrijventerrein, omgeven door bos en
heide.
Locatie: Loosdrechtse Bos
17

Raadhuis
Architectuurliefhebbers weten Raadhuis Hilversum, van de bekende architect Willem Marinus
Dudok, vanuit elke hoek van de wereld te vinden. Het gebouw is van buiten al prachtig, maar
ook het interieur is zeer de moeite waard. Doe
eens een rondleiding en bewonder de mooiste
zalen en kamers, zoals de burgemeesterkamer
en de trouwzaal. Het uitzicht vanaf de toren is
spectaculair.
Locatie: Dudokpark 1

M E D I A

DE HILVERSUMSE HOTSPOTS

Beeld & Geluid

Hillywoodtours

Beeld en Geluid is dé plek waar media samenko-

Met Hillywoodtours krijg je een uniek kijkje

men. Het kleurrijke gebouw is ontworpen door

achter de schermen van de Nederlandse radio-

Neutelings Riedijk. De deuren van het museum

en televisiewereld. Terwijl een treintje je alle

zijn op dit moment gesloten voor de bouw van

hoeken van het Media Park laat zien, vertellen

een nieuw en interactief mediamuseum dat in

de enthousiaste gidsen je alles over Hillywood.

najaar 2022 opent. Tot die tijd kun je het bij-

Laat je meeslepen door de verhalen, spot BN’ers

zondere pand met de enorme glasgevel op het

in het wild en bewonder de echte Voice of Hol-

Media Park blijven bewonderen en vanuit huis

land-stoelen en de desk van RTL Boulevard.

genieten van de online collectie en verhalen.
Locatie: Media Park

Locatie: Media Park

Boulevard 1

Boulevard 1

K I D S

DE HILVERSUMSE HOTSPOTS

Flight Deck 53

Your Coffee

De leukste activiteit van de ochtend is het mooi-

Tijd voor lunch, want van al dat springen krijg

ste indoor trampolinepark van het Gooi: Flight

je trek. Hiervoor ga je naar Your Coffee in het

Deck 53 in de rijksmonumentale Clemenskerk.

centrum, want daar worden kinderen met open

Libris
Voorhoeve &
Matthijs Boon

Hier is er voor elk wat wils, van peuter tot vol-

armen ontvangen. Beneden is voldoende plek

Bij boekhandel Libris Voorhoeve in de Kerk-

wassene. Grote kans dat je zelf dus ook niet stil

voor kinderwagens en voor de deur is een auto-

straat vind je een enorme hoeveelheid kin-

blijft zitten. Voor de allerkleinste jumpfans van

vrije zone, dus de kids kunnen er rustig en veilig

derboeken! Naast boeken kun je er ook leuke

1.5 t/m 6 jaar zijn er speciale Peuter & Kleuter

buitenspelen. Ook is er een speelzolder waar

cadeaus, tijdschriften en kaarten kopen. Mocht

jump-uurtjes. Koop van tevoren een kaartje

je je bestelling op een briefje zo in een plastic

je intussen zin hebben gekregen in koffie, dan

online, dan weet je zeker dat er plek is.

bal door een bestelbuis naar beneden laat

kun je terecht bij de gezellige coffeecorner van

zoeven. De lunchgerechten worden allemaal

de bekend Hilversumse ambachtelijke bakker

vers gemaakt van voornamelijk producten uit

Matthijs Boon. En bij mooi weer geniet je op het

de streek.

terras voor de winkel van allerlei lekkers.

Locatie: Kerkstraat 38A

Locatie: Kerkstraat 82

Locatie: Bosdrift 53

Zonnestraal

Raadhuis

Beeld & Geluid

Flight

OV E R I G

DE HILVERSUMSE HOTSPOTS

Instawaardige
locaties: Hillywings, graffiti
langs het het
spoor, Zonnestraal, Werf35
L1020809

Hilversum heeft een goed aantal instawaardige
hotspots. Van de Hillywings, waar je het graffiti
kunstwerk je veranderd in een engel, tot het
urban kunstwerk, dat ook als open podium voor
kunstenaars dient, langs het spoor.
Locatie: Meerdere locaties

Stadspark de
Kwekerij

Lichaamsverzorging
Jim James
Het beste van barbiers, tattookunstenaars en
cosmetische behandelingen.
Lak n Roll

Een groene hotspot midden in het centrum voor

Wil je je handen eens goed verwennen? Alle

iedereen! Bekijk het groen in de kweekbakken.

kunstwerken zijn freestyle, dus geen stickers of

Spreek hier ook af voor een kop koffie, een pot-

stempels. Je kunt kiezen uit ontwerpen of zelf

je jeu de boules of om je te laten inspireren over

een verzoek doen.

duurzame producten.
Locatie: Stationsplein 27

Studio Release
Met een massage van Release kom je in een diepe staat van ontspanning en voel je je na afloop
als herboren.

OV E R N AC H T E N
DE HILVERSUMSE HOTSPOTS

Hotel Gooiland

Hotel
Trompenberg

Suitelodges
Gooilanden

Overnachten in een hotel in hartje Hilversum?

Villa Trompenberg is een erfgoedvilla uit 1880,

Suitelodges zijn een combinatie van de luxe en

In dit moderne rijksmonument in Hilversum

gelegen in een van de mooiste villawijken van

de service van een hotelsuite, en de ruimte en

centrum stap je binnen in een oase van licht

Nederland. Centraal gelegen in Hilversum en

privacy van een vakantiewoning. Sluit je de dag

en groen. Ontdek het groene Gooi, het gezel-

met in de achtertuin bos, veenweidegebied,

graag af met een lekker glas wijn? Alle

lige winkelgebied en de talloze Hilversumse

water en grote steden zoals Amsterdam en

woningen zijn vrijstaand en voorzien van een

restaurants en cafés op loopafstand. Toe aan

Utrecht. Comfort, luxe, privacy en een persoon-

ruim terras – de ideale plek om urenlang te

een beetje extra luxe? In de Suites vind je een

lijke benadering zijn hier gekoesterde kenmer-

genieten.

prachtig losstaand bad en een échte groene

ken.

plantenmuur. Ook aan de kleintjes is gedacht.
In de speciale Familiekamers slapen de jongste
gasten in een fantastisch (Auping) stapelbed.

Locatie: Christiaan de

Locatie :Emmastraat 2

Wetlaan 1

Locatie: Rading 2 A

B&B Villa
Graaf Floris
Villa Graaf Floris in Hilversum ligt aan een
rustige laan in de woonwijk ‘Het Raadhuiskwartier’ met uitzicht op het stadhuis. Dit bed
& breakfast is gehuisvest in een gemeentelijk
monument en voormalige politieschool. Er zijn
een tuin en een terras aanwezig.
Locatie: Graaf Florislaan
30 A

De Kwekerij

Hotel Gooiland

Street art

Suitlodges Gooilanden

ONTDEK
DE HILVERSUMSE HOTSPOTS

