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 by mikefats   

Polo Ralph Lauren 

"Kleedt U als een Student"

Het goudkleurige uithangbord bij de ingang verwijst naar de luxe die zich

acter de deuren bevindt. Als U houdt van de all-American luxe-kledinglijn

van Ralph Lauren, dan bent U aan het juiste adres. Deze collectie draait

om klassiek gemaakte kleding voor mannen en vrouwen, en er is ook een

selectie van betere huismeubels en ontwerpen van hetzelfde label. Voor

kleding die iemand herinnert aan de voorbereidende school of aan de

collegiale chique en zomers op Martha's Vineyard, is Polo van de partij.

 +32 2 511 8208  boulevard de Waterloo 52, Waterloolaan 52, Brussel

 by R/DV/RS   

Avenue Louise 

"Het Land van Zijde en Geld"

Het meest exclusieve winkeldistrict van Brussel voorziet in een massa van

het betere en culturele winkelen om de Waterloolaan, tussen de

kruispunten met de Elsense Steenweg en de Louisalaan zelf. Als U hier

gewoon rondslentert, zult U een radicale verandering opmerken in de

manier waarop mensen zich hier kleden en bedragen. Jeans maken er

plaats voor Hugo Boss-pakken, en sportschoenen voor Gucci

naaldhakken. Breng hier een bezoek in de zomer en de twee brede

straten zijn ware catwalks. Dit is waar de Belgische aristocratie uithangt,

waar machtige bedrijfsleiders kamers reserveren (bij één van de beste

hotels van de buurt), en waar vermogenskinderen uren doorbrengen om

hun kleerkast aan te vullen. Iemand Cartier, Armani, Chanel? Welkom op

het Brusselse equivalent van Fifth Avenue in New York, de St.-Honoré

Faubourgstraat in Parijs en Knightsbridge in Londen. Haal Uw Gouden

Kaart maar boven en geniet van het snuffelen.

 +32 2 513 8940  Avenue Louise, Brussel

 by michaelvito   

Bellerose 

"Belgium's Finest"

With stores in 4 countries and wholesale in 15 countries, the Belgian chain

Bellerose offers a wide array of fashion-forward options for men, women

and children's clothing. This renowned brand is perfect for jet-setters and

city-dwellers alike.

 +32 2 502 8953  www.bellerose.be/pages/bellerose-

store-brussels-chartreux

 rue des Chartreux 11, Brussel
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Rue Neuve 

"Trek het door naar de Brusselse Hoogstraat"

Deze kleine winkelrij is is volgestouwd met commerciële grote

winkelstraatwinkels als Morgan, Esprit, H&M and Mango. In de weekends

is dit nauwelijks een plaats om etalages te kijken, als de onstuimige

massa mannen, vrouwen en kinderen, wanhopig om van hun

hardverdiende euros af te geraken, samenkomen in dit winkelstraatje en

U bijna meetrekken in een golf van het ene einde van de straat naar het

andere. Als U serieus wilt winkelen, kom dan van maandag tot vrijdag,

wanneer de kleren nog aan de rekken hangen en de winkeluitbaters er

niet zo afgeleefd uitzien. Winkel hier, en zoek naar het beste, voor minder.

Kan U zich geen € 450 veroorloven voor een designer hemd? Kom dan

naar dit winkelmekka en vind het commerciële neefje hier in aanbieding

voor een veel lagere prijs. U moet zich enkel een weg banen door de

massa om het te krijgen!

 +32 2 513 8940  Rue Neuve, Nieuwstraat, Brussel
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