Shoproute Luxe & Fashion
Voor exclusieve merken is de P.C. Hooftstraat natuurlijk de place to be. Hier vind je brandstores van bijvoorbeeld Prada, Chanel, Cartier en
Louis Vuitton. Maar als je iets verder doorloopt is er ook nog een hele wereld aan luxe en fashion te ontdekken. Van hippie-de-luxe kleding en
verleidelijke parfums tot high end designer brillen. Ontdek meer leuke winkels en shoproutes op iamsterdam.com/shoppen

 OOGAPPEL

 KABANA

 THE COLD PRESSED JUICERY

 LES GALERIES NEUF

 ENNU

Bijzondere designer brillen

Badkleding & Resortwear

Biologische vitamine shots

Brede selectie dameskleding

Exclusieve underground fashion

Bij brillenwinkel Oogappel draait het om
vakmanschap, kwaliteit en fashion. De
optiek verkoopt niet alleen zonnebrillen
van grote merken als Persol, Tom Ford
en Chanel, maar ook van eigenzinnige fabriekjes en ontwerpers. Bijvoorbeeld Thom
Brown, Oliver Peoples en het Japanse Dita
(handgemaakte brillen in het allerhoogste
segment).

In het prachtige Conservatorium Hotel vind
je ook een aantal luxe boutiques. Zoals
Kabana, een unieke winkel vol zonnige
badkleding en resortwear. Het hele jaar
door kun je hier terecht voor stylish bikini’s
en badpakken. Om je boho-chic beach
look compleet te maken is er ook een grote
collectie kaftans, tunieken, strandtassen en
sieraden.

Sappenwinkels en smoothie-barretjes zie je
overal in de stad, maar The Cold Pressed
Juicery doet het anders. Daar staan de biologische sappen al voor je klaar in de koeling. Met een bijna twee meter hoge juicer is
er namelijk voor gezorgd dat alle vitaminen
en mineralen in de flesjes belanden. Ook
voor smoothies (die worden wel voor je neus
gemaakt), soepen, salades en desserts.

Les Galeries Neuf is een knusse boutique met een brede selectie merken.
Zowel moeders als dochters kunnen hier
terecht voor casual outfits, jeans of shiny
uitgaanskleding. Bijvoorbeeld van IRO,
Hotel Particuliere, Berenice en Sack’s
luxury goods. Neuf is ook de plek voor
tassen van Jérôme Dreyfuss (de echtgenoot van Isabel Marant).

Boutique ENNU verkoopt super-exclusieve fashion die een tikje underground
is. In het hoekpandje vind je bijzondere
designer kleding en accessoires van
bijvoorbeeld Balmain, Balenciaga, Isabel
Marant, Ann Demeulemeester en Rick
Owens. Zowel voor vrouwen als mannen.

Van Baerlestraat 24
www.oogappel.com

Conservatorium Hotel, Van Baerlestraat 27
www.facebook.com/kabanaresortwear

Willemsparkweg 8
www.thecoldpressedjuicery.com

Cornelis Schuytstraat 15
www.ennu.nl

Willemsparkweg 77/79
galeriesneuf.com

 BUISE

 THE PEOPLE OF THE LABYRINTHS

 SKINS COSMETICS

 GEORGE W.P.A.

 GOLDEN GOOSE

Handgeverfde hippie-de-luxe

Exclusieve parfums en cosmetica

Levendige brasserie

Vintage look sneakers

Stijlvolle casual kleding

Het ambachtelijke Nederlandse merk
The People of the Labyrinths bestaat al 30
jaar en heeft fans over de hele wereld. De
hippie-de-luxe stijl is heerlijk herkenbaar en
tijdloos. In The People of The Labyrinths
pilot store vind je een grote selectie van de
kleurige, handgeverfde items. Veel kleding
en tassen, maar ook kussens, poefjes en
plaids.

Skins Cosmetics zit op de eerste verdieping van het Conservatorium Hotel. De
grote, mooie winkel heeft een bijzondere
selectie cosmetica en parfums van over
de hele wereld. Van verleidelijke luchtjes
van Le Labo, Creed en Frederic Malle tot
make-up van Ellis Faas en geurkaarsen
van Diptyque. Een echte snoepwinkel.

George W.P.A. is een Franse brasserie
waar je de hele dag terecht kunt voor
klassieke gerechten. Op de kaart onder
andere: steak béarnaise, artisjok vinaigrette, salade Niçoise en heerlijke Franse
frietjes. Het grote terras heeft bijna de
hele dag zon.

Het Italiaanse Golden Goose heeft de
wereld veroverd met oudgemaakte gympen
met een ster. In de flagshipstore van dit
merk vind je niet alleen deze unieke sneakers in vintage look, je shopt hier ook de
city-chic Golden Goose kledinglijn voor hem
en haar. En zelfs de allerkleinsten lopen hier
weg op een paar te hotte gympies…

Buise is een begrip in Amsterdam-Zuid. De
kledingwinkel is gespecialiseerd in casual
nonchalante kleding die toch stijlvol is. Denk
aan fijne Franse merken als Isabel Marant,
Paul&Joe en Antik Batik. Ook voor accessoires, schoenen of jeans van Current/Elliot ben
je hier aan het goede adres.

Van Baerlestraat 42-44
www.labyrinths.nl

Conservatorium Hotel, Van Baerlestraat 27
www.skins.nl

Willemsparkweg 74
www.cafegeorge.nl

Jacob Obrechtstraat 20
www.goldengoosedeluxebrand.com

Cornelis Schuytstraat 12
www.buise.nl

Luxe & Fashion
VERVOER:
Deze route gaat door Zuid en
is prima te lopen of te fietsen.

