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Tourist Information Grave 
Vergeet niet Tourist Information Grave  
in het historische stadhuis te bezoeken. 
U vindt daar een uitgebreide selectie van 
folders en gidsen en het team helpt u 
graag verder. Andere toeristische 
ontmoetingspunten vindt u in het Graafs 
Museum, bij Motel Koolen in Velp en in 
andere plaatsen in het Land van Cuijk: 
Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis en Mill & 
Sint Hubert. Maak kennis met de 
monumenten van historisch Grave. Vraag 
naar de folder: Beleef Historisch Grave

Stadswandeling met gids
Leer meer over onze rijke en turbulente 
geschiedenis en ontdek de verborgen 
schatten van Grave met een ervaren 
gids. Voor het boeken van een  
stads wandeling met gids kunt u terecht 
bij Tourist Information Grave. U kunt de 
wandeling uitbreiden met diverse 
activiteiten. Voor meer informatie:  
bel (0486) 87 00 67 of e-mail  
toerismegrave@outlook.com

WINKELEN IN  
HISTORISCH 
GRAVE

NL

Deze folder is tot stand gekomen dankzij Gemeente Grave, platform toerisme en recreatie Historisch Grave  
ja Natuurlijk, Centrummanagement Grave, Vastgoedgroep Grave, Weijsters & Kooij vormgevers, CumLingua  
Taal & Communicatie • Foto’s: Rene Albers Fotografie, W&K, Gustav Interiors • Tips of opmerkingen: mail naar  
info@centrumgrave.nl | © 2017 Wijzigingen voorbehouden

Bijna 60 winkels  
op loopafstand  
van elkaar!

Karakteristieke 
winkels in eeuwen-
oude panden 

Ontmoet alvast een paar 
gepassioneerde eigenaren. 

Mode: Parie Identity
Naast bekende modeketens heeft Grave 
ook veel gespecialiseerde kledingzaken, 
zoals Parie Identity. Deze damesmode-
winkel en webshop is eigentijds en 
trendvolgend. De jonge eigenaressen 
creëren met plezier voor u een eigen 
kledingstijl.

Bloemen en cadeaus:  
Toon’s Bloemenwinkel  
Onder de bloemen- en cadeauzaken is 
Toon’s Bloemenwinkel sinds jaar en dag 
een begrip in de hele omgeving. Toon 
adviseert u graag over de eindeloze 
mogelijkheden voor uw planten- en 
bloemenwensen en heeft een steeds 
vernieuwend aanbod aan accessoires.

Horeca: Lunchroom Moeders
Tussen het winkelen door kunt u in het 
centrum van de stad of aan de Maas 
heerlijk koffiedrinken of lunchen. Aan de 
markt vindt u onder andere Moeders. 
Alles is vers en huisgemaakt van lekkere  
en eerlijke producten. 

Schoonheid: Beauté
Laat u verwennen in één van de vele 
schoonheidssalons die Grave rijk is. 
Bijvoorbeeld bij Beauté Huidinstituut dat 
in 2016 is uitgeroepen tot beste huid- 
instituut van Nederland met innovatieve 
behandeltechnieken voor natuurlijke 
huidverjonging.

Overnachting & interior 
design: Gustav
Naast alles voor een bijzonder interieur 
biedt deze unieke winkel tevens een 
sfeervolle B&B voor liefhebbers van de 
landelijke Zweedse Gustaviaanse stijl.



Jos Ekstijn Studio
lijstenmakerij | huisnr 12

Gustav Interiors
Zweedse woon-/cadeauwinkel | huisnr 17

De Kastanje
homeopathische drogisterij | huisnr 19

De Voorkamer
antiek & decoratie | huisnr 20

Brocanterie Le Garage
pure brocante & Parijs boudoir | huisnr 21

Giesbers Optiek
opticien | huisnr 23

Urs
stijlboutique | huisnr 26

VT Mode
damesmode | huisnr 27

Variant keukens
landelijke keukens op maat | huisnr 34

Dessous
speciaalzaak in lingerie & badmode |  
huisnr 35

Mode & Design
exclusieve damesmode | huisnr 43

Compagnie Maritiem
nautische kleding en kado’s | huisnr 46

Maasstraat  5

Galerie/art shop Apart & Zo
kunst, glaswerk en cadeaus | huisnr 9

Varidootje
woon kadootjes | huisnr 11

Woongalerie Grave
wonen, stadstuin en rondleidingen |  
huisnr 21

Markt  6

Megens-Vivante
woonwinkel | huisnr 8 

Hoofdwagt  7

Studio Meraki
woon- en haaraccessoires | huisnr 3

Hoofschestraat  8

Walkincloset
damesmode | huisnr 2

Het Blauwe Schaap
kaas, wijn en delicatessen | huisnr 15

De Gouden Luifel
juwelier | huisnr 16
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Auto-oplaadpunt
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Klinkerstraat  1

Wereldwinkel 
fairtrade cadeauwinkel | huisnr 1

De Lavendel
bloemisterij | huisnr 2

Bjoetie Plus
maatje meer damesmode | huisnr 4

Sanidrõme Oomen
sanitair | huisnr 6

zo Lief zo Stoer
lifestyle for kids | huisnr 10

Van de Laar Voet & Zorg
orthopedisch specialist | huisnr 12

De Papyrus
kunstatelier/dagbesteding | huisnr 15

Piep van Tuijn & Zn
ambachtelijke schoenmakerij |  
huisnr 19a

Optiek ’t Pothuus
opticien | huisnr 21

De Lekkernij
koffie, thee en chocolade | huisnr 25

Martonbikes
Rau, mtb, BMX & Ebike specialist |  
huisnr 27

Toon’s Bloemenwinkel
bloemisterij | huisnr 35 

Hamstraat  2

Klik
cadeauwinkel & fashion | huisnr 2

Atelier 276
kunstwerkplaats | huisnr 14

Brugstraat  3

Onny’s tattoos
tattoos & mode | huisnr 2

Rogstraat  4

Laurentzen Goudsmederij
goudsmederij | huisnr 3

Parie Identity 
damesmode & webshop | huisnr 5

Outlet by Mode & Design
exclusieve damesmode | huisnr 7

Deanz Menswear
herenmode | huisnr 8

Pittoresk decor 
voor originele 
winkels

Met bijna 60 winkels op 
loopafstand van elkaar 
biedt Grave alles voor een 
gezellig dagje winkelen in 
een prachtige historische 
vestingstad. 
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Dwaal rond in het 
historisch centrum
Karakteristieke winkels
Eeuwenoude gebouwen herbergen 
unieke winkeltjes: bloemen, cadeaus, 
kunst, delicatessen, schoenen en 
kleding, homeopathische producten, 
interieurs en veel meer. Bezoekers van 
heinde en verre vinden hun weg naar 
deze mooie vestingstad voor een 
verrassend aanbod. 

Landelijk bekende namen
Tussen de tientallen speciaalzaken 
staan ook bekende namen zoals DA, 
Hema, Marskramer, Pets Place, AH, 
Kruidvat, Mitra, Primera, Shoeby en 
Vakantie-experts.

Gezellige markt
Elke vrijdagochtend vormt de bruisende 
weekmarkt een gezellige plaats van 
ontmoeting in de oude binnenstad. 

Heerlijk eten en drinken
Knusse cafés en uitstekende restaurants 
bieden naast gezelligheid ook lokale en 
internationale culinaire hoogstandjes.  
Of u een terras in het hartje van de  
stad zoekt of een plek aan de Maas,  
u ervaart de Brabantse gastvrijheid in 
een bijzondere setting! 

Gratis parkeren
Bij het Arsenaal en op de Lunette vindt 
u grote parkeerterreinen. In de smalle 
straatjes zijn er ook (beperkte) parkeer- 
mogelijkheden. Let op of u een blauwe 
parkeerschijf nodig hebt.

Een dynamische stad
Grave is een stad in beweging.  
Zie voor het recente aanbod  
beleefgrave.nl of  beleefgrave.
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