Scoor koopjes tijdens de wintersolden in januari
Te veel geld uitgegeven in de kerstperiode? Nog feestjes voor de boeg en een nieuwe outfit of een
volledige garderobe voor het nieuwe jaar nodig? Gelukkig kan je de hele maand januari prachtige koopjes
scoren

Shoppingliefhebbers die na alle eindejaarscadeau's nog wat budget over hebben, kunnen zich nog de
hele maand januari uitleven in Mechelen. Deze maand vallen er in de Dijlestad namelijk heel wat
soldenkoopjes te scoren.
Verbaas je over de sfeervolle verlichting en de feeërieke waterpartijen in Mechelen en blaas tussen het
shoppen door uit in een van de vele gezellige horecazaken of cafés.
Kom je graag voorbereid naar de stad? Ontdek dan hier alvast het uitgebreide winkelaanbod
(https://shoppenin.mechelen.be/bedrijven).
Een Mechelenbon gekregen als kerstcadeau? Bekijk hier de adressen waar je met de Mechelenbon
(https://shoppenin.mechelen.be/mechelenbon) terecht kan.

Bereikbare stad
Ook tijdens de soldenperiode blijft Mechelen een bereikbare en comfortabele stad om te winkelen.
Geen zin in parkeerstress? Het treinstation ligt op wandelafstand van het centrum.
Gratis parkeren doe je op de randparkings ten oosten van de stad (P+R Nekker of parking
Douanepleinen). Op zaterdagen rijdt de gratis Shopping Shuttle je tussen 9u en 19u heen en weer tussen
deze parkings en de Grote Markt. Meer info over de Shopping Shuttle.
Uiteraard blijven ook alle parkings in het centrum steeds bereikbaar
(https://shoppenin.mechelen.be/bereikbaarheid). Vooral in de gloednieuwe parking Bruul (350 plaatsen)
vlakbij de hoofdwinkelstraat vind je altijd een plekje.
Nog niet overtuigd dat Mechelen dé place to be is tijdens de soldenperiode? Bekijk dan zeker even
onderstaande video.

Handenvrij shoppen
Wil je tijdens het shoppen je handen vrij hebben? Dan kan je gebruik maken van de dienst 'Handenvrij
shoppen'. Je laat je aankopen achter bij de handelaar, een koerier pikt ze op en levert ze bij jou aan huis.
Meer info over de werkwijze en tarieven (/handenvrij-shoppen) vind je hier.


