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Marienplatz
Deutsches Jagd- und Fischereimuseum München
Augustiner Klosterwirt
Dallmayr
Schuster
Schnitzereien Seb. Wesely
Alter Peter
Viktualienmarkt
Maibaum auf dem Viktualienmarkt
Café Frischhut
Münchner Stadtmuseum
Servus Heimat
Bier- und Oktoberfestmuseum
Valentin-Karlstadt-Musäum
Hofbräuhaus
Schelling Salon
Der verrückte Eismacher
Dear Goods
Distillers Bar
Trumpf oder Kritisch
Englischer Garten
Chinesischer Turm
Krippensammlung Bayerisches Nationalmuseum
Alpines Museum
Wirtshaus in der Au
Gärtnerplatz
Theater im Fraunhofer
Isaranlagen
Zimt
Metzgerei Magnus Bauch
Wirtshaus im Schlachthof
Stenz
Lindwurmstüberl
Theresienwiese
Ruhmeshalle & Bavaria
Biergarten Wirtshaus am Bavariapark

ROUTE
origineel beiers in münchen
OVER DE ROUTE

Je begint de wandeling in het hartje van de oude stad. Hier ervaar je al gauw dat de ZuidDuitser een levensgenieter is. Eten en drinken spelen een centrale rol: Weißwurstfrühstück,
bier en zoete lekkernijen. De wijken buiten de Altstadt verken je op de fiets. Je fietst door de
studentenbuurt Maxvorstadt, door de Englischer Garten, langs de rivier de Isar en door de
hippe wijk Isarvorstadt. Je eindigt op de Theresienwiese met een laatste proost in een
Biergarten.

DE WIJKEN
De witblauwe route brengt je door de leukste wijken van München. Je begint de dag in het
hartje van de Altstadt, het oude centrum. De Münchner komt hier vooral om te shoppen. Het
hart van de Beierse hoofdstad is de sfeervolle Marienplatz met zijn Rathaus. De gezellige
drukte en het enorme aanbod aan lekkernijen op de Viktualienmarkt maken de gemütliche
Beierse sfeer van de Altstadt compleet.
Vervolgens ontdek je de studentenwijk Maxvorstadt. Hippe koffie- en eettentjes zijn hier
gegarandeerd. Verder kun je hier de vele musea bezoeken, zoals de Pinakotheken en het
Lenbachhaus. In Schwabing, een stukje noordelijker, kun je heerlijk ontspannen in de
Englischer Garten, een 375 hectare groot park met eindeloze grasvelden, beekjes, een
meertje en natuurlijk Biergartens. Ook kun je in Schwabing leuk shoppen en villa’s in
jugendstil bewonderen.
Daarna maak je een korte stop in Au, aan de oostkant van de rivier de Isar. Au is een rustige
woonwijk. Hier kun je je heerlijk ontspannen aan het water. De buurt is vooral bekend om de
grote jaarmarkt ‘Auer Dult’ en om de Paulaner bierbrouwerij op de Nockherberg. De hipste
wijk van München, de Isarvorstadt, mag op je route natuurlijk niet ontbreken. Dit stadsdeel is
populair vanwege de vele boetiekjes, koffie- en eettentjes, maar ook om het uitgaan. In het
Gärtner- en het Glockenbachviertel vind je de meeste bars en cafés van München. In het
Schlachthofviertel kun je terecht voor cultuur.
De route eindigt in Schwanthalerhöhe, ook wel Westend genoemd. Schwanthalerhöhe is een
multiculturele, upcoming wijk. Deze wijk grenst aan de Theresienwiese, een vlakte waar
jaarlijks ´s werelds grootste volksfeest, het Oktoberfest, wordt gevierd. Je vindt hier
koffiebars, restaurants, vintage winkeltjes, het Bavariapark en een gezellige Biergarten.

WEINIG TIJD

Weißwurstfrühstück + Alter Peter + Viktualienmarkt + Café Frischhut + Biergarten
Chinesischer Turm

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 20.90 km)
Start de route te voet op de Marienplatz 1 . Loop de winkelstraat in en sla bij het wilde zwijn
rechtsaf om alles over jagen en vissen te leren 2 . Eindelijk is het tijd voor een Beiers ontbijt
3 . Loops langs de Frauenkirche en wandel door de Marienhof voor delicatessen van

Dallmayr 4 . Steek vervolgens de Marienplatz over. Hier kan de sportieveling shoppen 5 en
kun je handwerk bewonderen 6 voordat je de toren van de St. Peter beklimt 7 . Daal af,
slenter op de Viktualienmarkt 8 en sta even stil bij de Maibaum 9 . Geniet vervolgens van
een warme Auszog’ne 10 en loop naar de Sankt-Jakoks-Platz 11 . Ga terug naar de markt en
loop via de Heiliggeiststraße naar de Tal. Hier kun je grappige gadgets kopen 12 , alles te
weten komen over het Oktoberfest 13 en een dwaas museum ontdekken 14 . Ga daarna de
Pflugstraße in. Mocht je nog geen fiets bij je hebben, dan kun je er bijvoorbeeld een huren
vanaf € 12 bij Mike´s Bike Tours in de Bräuhausstraße. Maak een laatste bier-stop in de
Altstadt bij het Hofbräuhaus 15 . Und los geht’s! Fiets de chique Ludwigstraße in tot je aan je
rechterhand de St. Ludwig kerk hebt. Hier sla je linksaf de studentenstraat Schellingstraße in
voor een potje poolbiljart 16 . Fiets de Barerstraße in, sla af in de Blütenstraße, wandel door de
Amalienpassage en bestel een gek ijsje 17 . Fiets daarna het lommerijke Schwabing in waar je
kunt shoppen 18 , de lokale wodka kunt proeven 19 of een ander drankje kunt doen 20 . Fiets
vervolgens de Englischer Garten in 21 22 . Eenmaal uit het park kun je de grootste
kerststalverzameling ter wereld 23 bewonderen. Fiets naar het Praterinsel voor een museum
over het alpinisme 24 , steek vervolgens het bruggetje over en fiets langs de Isar. Houd bij het
okergele Müller’sches Volksbad rechts aan. Sla af in de Schwarzstraße voor Knödel 25 . Steek
de Corneliusbrücke over voor een bezoek aan het hippe Gärtnerplatz 26 , maak een ererondje
en sla de Klenzestraße in voor cultuur 27 . Steek de Reichenbachbrücke over voor een break
aan de Isar 28 . Vervolgens ga je terug naar de Isarvorstadt voor gebak 29 , de beste
Weißwurst van de stad 30 en cultuur 31 . Fiets naar de Lindwurmstraße. De zoetekauw slaat
linksaf 32 , voor gebraden haan ga je naar rechts 33 . Fiets daarna naar de Theresienwiese 34
waar je de Bavaria groet 35 en de dag afsluit in een Biergarten 36 .
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1 MARIENPLATZ - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In de middeleeuwen was de Marienplatz ook al het hart van de stad. Het plein heette toen

Hiken, joggen, skiën, kamperen: de Münchenaar blijft het liefst fit in de natuur. Heb jij
soortgelijke plannen? Neem dan een kijkje bij Schuster. Met haar zes verdiepingen biedt deze

Schrannenmarkt, omdat er dagelijks een graanmarkt was. Sinds 1854 is de Marienplatz
vernoemd naar de Mariensäule, de zuil van de Maagd Maria die in het midden staat.

sportzaak een enorm assortiment aan uitrustingen en accessoires. Handig, de Deutscher
Alpenverein heeft er een loket. Hier krijg je tips en vind je boekjes met informatie over

Eyecatchers op het plein zijn het neogotische Neues Rathaus, dat naar Vlaams voorbeeld
werd gebouwd, het Altes Rathaus en de Fischbrunnen, de oudste bron van München, die in
1954 werd herbouwd nadat deze in de oorlog verwoest was.

bergwandelingen en andere buitensporten. Blijf je liever in de stad? Dan kun je je altijd nog
uitleven op de klimwand bij de ingang. Of koop voor thuis een Beiers cadeautje bij Gustl op de
begane grond.

marienplatz, u3 & 6, s1-4 & 6-8 halte marienplatz

rosenstraße 3-5, www.sport-schuster.de, +49(0)89-23707421, ma-za 10.00-20.00, u3 & 6,
s1-4 & 6-8 marienplatz

2 DEUTSCHES JAGD- UND FISCHEREIMUSEUM MüNCHEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Vroeger vermaak voor koningen en keizers, tegenwoordig ook voor het gewone volk. Jagen is
in Beieren voor velen een hobby. In de voormalige Augustinerkirche uit de 13e eeuw bevindt
zich het Deutsches Jagd- und Fischereimuseum. Het fraaie museum toont opgezette dieren
en vissen en biedt daarmee een uitgebreide kijk in de dierenwereld, met name van Beieren.
Ook vind je er een verzameling schilderijen en tekeningen van jacht en jachtwapens.
neuhauser straße 2, www.jagd-fischerei-museum.de, +49(0)89-220522, ma-wo & vr-zo
9.30-17.00, do 9.30-21.00, entree € 5, u3 & 6, s1-4 & 6-8, marienplatz

6 SCHNITZEREIEN SEB. WESELY - SHOPPEN

Toegegeven, deze winkel is allesbehalve trendy. Bij Schnitzereien Seb. Wesely draait het
allemaal om traditie. Een traditioneel Beiers huishouden heeft tenminste één uit hout
gesneden heilige aan de wand. Schnitzereien Seb. Wesely is bekend om deze
houtsnijwerken. Verder kopen de locals hier graag trouw- en doopkaarsen. De toeristen gaan
over het algemeen voor de bierkruiken.
petersplatz 1, www.wesely.de, +49(0)89-264519, ma-vr 9.00-18.30, za 9.00-18.00, u3 & 6,
s1-4 & 6-8 marienplatz

3 AUGUSTINER KLOSTERWIRT - ETEN & DRINKEN

De worst ziet wat pips, smaak daarentegen heeft ie wel degelijk. De Weißwurst, gemaakt van

7 ALTER PETER - LEUK OM TE DOEN

kalfs- en varkensvlees, schrok je niet als tussendoortje. De Beier plant het eten ervan, bij
voorkeur als ontbijt. Een Weißwurstfrühstück is dé manier om een mooie dag met vrienden in

De Alter Peter, de 91 meter hoge toren van de oudste kerk van München, de Sankt Peter,

te luiden. Je eet de worst met een lik Süßsenf (zoete mosterd) en een Brezn (pretsel) en je

platform met schitterend uitzicht over de stad. De kerk zelf is ook een bezoek waard. Zijn
eerste grondstenen werden al in de 12e eeuw gelegd. De bouwstijl werd meerdere malen
aangepast: van romaans naar gotisch, barok en rococo. De kerk werd in de Tweede

spoelt hem weg met een halve liter Weißbier. Bij Augustiner Klosterwirt begin je de dag
prima met deze traditie. Is het te vroeg voor worst? Geen zorgen. Bij elk Beiers Wirtshaus dat
je tegenkomt, kun je de hele dag door Weißwurst eten.
augustinerstraße 1, www.augustiner-klosterwirt.de, +49(0)89-55054466, dagelijks 9.30-0.00,
€ 5,40, u3 & 6, s1-4 & 6-8 marienplatz
4 DALLMAYR - SHOPPEN

Al rond het jaar 1700 zou de winkel, die in 1870 naar de koopman Alois Dallmayr
werd vernoemd, hebben bestaan. Intussen heeft de stijlvol ingerichte delicatessenzaak

kan het hele jaar door beklommen worden. Na 306 treden bereik je op 56 meter hoogte een

Wereldoorlog zwaar getroffen. Pas in 2000 kon de reconstructie worden afgerond, toen de
laatste hand was gelegd aan de fresco’s op het plafond.
petersplatz 1, www.erzbistum-muenchen.de/StPeterMuenchen/, +49(0)89-268808, mrt-jun &
okt ma-vr 9.00-18.30, za-zo 10.00-18.30, jul-sep ma-vr 9.00-19.30, za-zo 10.00-19.30, entree €
3, u3 & 6, s1-4 & 6-8 marienplatz
8 VIKTUALIENMARKT - LEUK OM TE DOEN

klanten van over de hele wereld. Ook de locals zijn het bedrijf trouw gebleven. Dallmayr is

Op de Viktualienmarkt klopt het hart van München. Je vindt er ingemaakte zure augurken en

vooral bekend om zijn koffie, maar het aanbod is veel ruimer: exotische theesoorten,

aardappelen, maar ook Franse wijn en kazen, honing en olijven, papaja’s en maracuja’s,
Schweinshaxen en kreeft en allerlei vers geperste smoothies. Tip: ga mee met de dagelijkse
Viktualienmarkt Probiertour. Je krijgt achtergrondinfo, maar er wordt ook geproefd en

exclusieve vis, fijne cognac, edele schnapps, luxe belegde canapés en chocolade bonbons to
die for. Kwaliteit verzekerd, de prijzen passend.
dienerstraße 14, www.dallmayr.de, +49(0)89-2135167, ma-za 9.30-19.00, u3 & 6, s1-4 & 6-8
marienplatz

gedronken. Vooraf reserveren!
viktualienmarkt, www.stadtvogel.de, +49(0)89-203245360, ma-za 10.00-18.00, rondleiding
ma-za 11.00 & 13.00 & 15.00, rondleiding € 29, s1-4 & 6-8, u3 & 6 marienplatz

5 SCHUSTER - SHOPPEN
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9 MAIBAUM AUF DEM VIKTUALIENMARKT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In elk dorp en elke stadsbuurt staat er een, kaarsrecht en fier. De Maibaum (meiboom) is een
versierde, vaak blauw/wit geschilderde hoge naaldboomstam. Hij wordt om de vier of vijf jaar
op 1 mei opgericht en blijft staan tot het de beurt aan de volgende is. Op de Viktualienmarkt

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
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gebeurt het oprichten met behulp van een kraan, op het land nog vaak met spierkracht. Hoe
dan ook, altijd onder begeleiding van volksmuziek en -dans. Het ultieme succes is het stelen

colofon

van de nog niet opgerichte Maibaum van een ander dorp. Om hem terug te krijgen, moet er
betaald worden, het liefst met bier en Brotzeit

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

viktualienmarkt, u3 & 6, s1-4 & 6-8 marienplatz
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LOCAL

NAME

IRENE VENGHAUS

Niks wist ze van Beieren, maar sinds ze er woont en met
een local is getrouwd. weet ze wel beter. München is
top! Irene houdt van lekker eten, musea, een biertje drinken
aan de Isar, de Viktualienmarkt, ontbijten in een café,
kortom: de stad ontdekken. Als ze niet zelf net een
nieuw adresje heeft gevonden, wordt ze wel getipt door een
van haar vrienden.

Deze route is van preview

7

8

