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PORTO PIUS
Bootje varen (inclusief dolfijnen spotten!) of jeude-boulen? Misschien niet het eerste waar je aan
denkt bij Tilburg, maar het kan in de Piushaven.
Kom flaneren over de boulevard, en geniet aan de
kade van de leukste restaurants, winkeltjes en bars
voor het échte vakantiegevoel.
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VAKANTIE KERMIS
Traditiegetrouw vindt in Tilburg de kermis plaats.
Dit jaar niet hoger, sneller en harder, maar wel op
drie pleinen genieten van een lèksteel, een oliebol
en een ritje in de draaimolen. Op de Spoorlaan
staat een reuzenrad. De vakantiekermis vindt plaats
van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli.
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Parkeerplaats Willem II Stadion
www.driveintilburg.nl
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Hart van Brabantlaan

Regels zijn regels, maar als je ze een
beetje buigt glip je er tussendoor. Dwaal
onbevangen rond en laat je verrassen. In de zomer
vind je overal in de stad street-art van kunstenaars
die de stad gebruiken als hun tijdelijke speelplaats.
Kijk voor meer informatie op kaapstadtilburg.nl.

Textielmuseum
Natuurmuseum Koningshoeven
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Tilburg is dé vakantiebestemming van het land,
daarom bieden het TextielMuseum en De Pont
museum je een vakantiecadeautje aan. Vanaf 1 juli
t/m 30 augustus bezoek je beide musea met één
kaartje, het toegangsbewijs voor het ene museum
is op dezelfde dag geldig in het andere museum.
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Tilburg heeft een eigen diepzeeaquarium!
Helikopters met zeedieren en vrachtwagens vol
zeewater komen er niet aan te pas. Sterker nog,
zeewater zou het plan zelfs flink in het water
kunnen laten vallen… Het diepzeeaquarium is
dagelijks en doorlopend te zien van 3 juli t/m 31 juli.
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BEACHY

Heb je zin in een silent-disco of wil je chillen aan
een kampvuur met op de achtergrond de heerlijke
deuntjes van een singer-songwriter? Stadsstrand
Beachy biedt het deze zomer allemaal. Hier is voor
ieder wat wils; van een NK zandkastelen bouwen tot
een buiten-bioscoop avond.

WWW.TICKETTOTILBURG.COM/
TILBURGVAKANTIESTAD
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Niet voor niets vestigden een
aantal blije Italianen zich al eerder
aan dit plein. Voor de échte ZuidEuropeese sferen ben je op het
Radioplein aan het juiste adres deze
zomer. Dé plek voor je siësta.

Het grootste terras van de stad, op donderdag en
zondag mét live DJ’s. Sluit je ogen, luister naar het
kletteren van het water van de Heuvel fontein en
waan je naast de Trevifontein. Tijdens de warme
zomermiddagen vind je verkoeling in de schaduw
van de lindeboom.

Club Smederij doet een gooi naar de titel ‘vetste
terras van Tilburg’, bij Softy’s in eetbar De Wagon
geniet je van een softijsje in gedurfde smaken en
met uitzicht op de skyline van Tilburg drink je op
de Rooftop van Doloris cocktails totdat de zon
ondergaat. Als je de laatste trein maar niet mist...
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Hét gezelligste straatje van Tilburg! Stadscafé
Brick, Peanuts, Café De Wijn, Van Horen
Zeggen en De Boekanier slaan de handen
ineen en zetten deze zomer de Stadhuisstraat
weer op z’n kop. Dat betekent tijd om te
BBQ’en en te borrelen tot in de vroege uurtjes.

Gooi die heupen los tijdens de
Caribbean Nights op het Pieter
Vreedeplein. Dat is swingen op
salsa’s, zwoele bachata’s en tropische
merengue’s. Nip aan een cocktail en
waan je even op de Caribbean.

Het is één van de hotste chillspots van de stad,
een plek die je met mooi weer niet mag overslaan
en waar je heerlijk kunt chillen, borrelen, lunchen,
dineren, kamperen en veel meer. Voor het beste
uitzicht over het park en de stad klim je in de
Kempentoren.

DE HOTSTE
CHILLSPOTS
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Van stadsstrand tot
sterrenmaaltijd, van romantische
hotelkamer tot dolfijnen spotten
in de Piushaven; Tilburg biedt een
‘all inclusive’ vakantiebestemming,
voor en door Tilburgers.
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PALACE DRIVE

Het bruisende Piusplein ligt in hartje centrum
en is zeer eenvoudig te bereiken. In de zomer
geniet je van een wijntje op het zonovergoten
terras. Begin er jouw dagje uit met een krant
en een tosti of sluit er dansend de dag af in de
kroeg. De keuze is aan jou.

Endlich sind wir da! In diesem Jahr fangen wir an
mit ein besonderes Bingo, ein Stilles Bingo well
zu verstehen! Für jung und alt, groß oder klein.
Zusätzlich zu dieser großen Aktivität dienen wir
auch traditionelles Delikatessen wie Bockwurst,
Weißbier, Schnaps und Kartoffelsalat.

Gij zult genieten deze zomer. Val de gele dag binnen bij
’t Elfde Gebod voor een kop koffie of goed glas bier of
neem plaats op het gezellige terras van de Amerikaanse
bar The Cat’s Back. Duik het steegje van Gin Fizz in voor
een cocktail of neem plaats op de ruime terrassen van
De Lollipop, Irish pub, De Twist en De Prins!

TILBURG
VAKANTIESTAD
LANDKAART

WWW.TICKETTOTILBURG.COM/
TILBURGVAKANTIESTAD

