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De historie van het oude klooster, de designinrichting en de 

weldadige luxe zorgen voor een bijzonder aangename sfeer.

MacBook Air
Nu nog sneller dan ‘ie eruitziet.

De ultieme notebook voor iedere dag is nu beter dan ooit. 
Want MacBook Air is nu voorzien van de nieuwste Intel-processors, snellere 
grafische voorzieningen, snellere flashopslag1 en een 720p FaceTime HD-

camera. En dat allemaal in een ongelooflijk dunne en lichte notebook.

1 Vergeleken met de MacBook Air van de vorige generatie.

Maastricht: Wycker Brugstraat 30, Kemenadeplein 33 

Heerlen: Saroleastraat 45b • Venlo: Vleesstraat 75 

www.ivizi.nl • info@ivizi.nl • 043 352 0 352
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HOTEL MERICI InspIREERT 
Of je nu in de bar borrelt, vergadert in één van 
de boardrooms of geniet van een heerlijk ontbijt 
dat bereid wordt met verse streekproducten, 
overal voel je de historie van het monumentale 
klooster waarin HOTEL MERICI gevestigd is.  

Angela de  Merici, de stichtster van de Ursulinen, 
een katholieke kloosterorde die op deze plek ruim 
een eeuw lang onderwijs aan meisjes verzorgde, 
zou verbaasd zijn als ze zag hoe licht en com-
fortabel het hotel dat naar haar vernoemd werd, 
nu is. Modern design wordt hier op een vanzelf-
sprekende manier gecombineerd met authentieke 
kloosterdetails en dat zorgt voor een prettige 
sfeer. Werelds, maar persoonlijk.

HOTEL MERICI is niet alleen trots op het verleden. 
Er wordt ook aan de toekomst gedacht. Het hotel 
is er uitstekend in geslaagd om kwaliteit, duur-
zaamheid en gastvrijheid te combineren. Dat werd 
met het Green Key Gold Label gewaardeerd.

Het hotel ligt in het smalste stukje van Nederland. 
In hartje Sittard, in het historisch Kloosterkwar-
tier. Duitsland en België zijn vlakbij, er zijn ver-
schillende golfbanen in de omgeving en binnen 20 
minuten sta je op Maastricht Aachen Airport. 

 The chiming of clocks; the soft clinking of plates; the 
rustling of freshly-ironed bed linen: these are the only 
sounds ‘disturbing’ the salutary peace and tranquillity of 
HOTEL MERICI. HOTEL MERICI is a new four-star hotel 
in the heart of Sittard. It is situated in one of the seven 
monumental buildings of the recently renovated ‘cloister 
quarter’ of the small city. At HOTEL MERICI, modern 
design is combined  naturally with authentic details from 
the former cloister, resulting in a wonderful atmosphere. 
This sophisticated yet personal character is evident in 
the 48 tastefully decorated and furnished rooms as well 
as in the meeting rooms, the bar, and the De Refter 
breakfast restaurant. 

  Glockenläuten. Besteckgeräusche. Bettwäsche-
knistern. Nur diese Geräusche „stören“ die wohlige 
Ruhe in HOTEL MERICI. HOTEL MERICI ist ein neues 
Viersternehotel mitten in Sittard. Es ist in einem der 
sieben Monumente des erst kürzlich renovierten Klos-
terviertels untergebracht.

HOTEL MERICI InspIRIERT
Ob Sie sich in der Bar einen Drink genehmigen, in 
einem der Konferenzsäle tagen oder ein fantastisches 
Frühstück mit frischen regionalen Produkten genie-
ßen; überall ist die Geschichte des monumentalen 
Klosters zu spüren, in dem HOTEL MERICI seinen Sitz 
hat. Angela Merici, die Gründerin der Ursulinen, eines 
katholischen Klosterordens, der an diesem Ort mehr 
als ein Jahrhundert lang Mädchen unterrichtete, würde 
sich wundern, wenn sie sähe, wie hell und komfortabel 
das Hotel heute ist, das nach ihr benannt ist. Modernes 
Design wird hier ganz natürlich mit ursprünglichen 
Klosterdetails kombiniert und das ergibt ein sehr ange-
nehmes Ambiente. Weltlich, aber persönlich. HOTEL 
MERICI ist nicht nur stolz auf die Vergangenheit. Man 
denkt auch an die Zukunft. Es ist dem Hotel in hervor-
ragender Weise gelungen, Qualität, Nachhaltigkeit und 
Gastlichkeit miteinander zu kombinieren. Das wurde 
dann auch mit dem Umweltzeichen Green Key Gold 
gewürdigt. Das Hotel befindet sich im schmalsten Teil 
der Niederlande. Mitten in Sittard, im historischen 
Klosterviertel. Deutschland und Belgien sind ganz nah; 
in der Umgebung gibt es Golfplätze und in nur 20 Mi-
nuten sind Sie am Flughafen Maastricht Aachen.  

Oude Markt 25 Sittard
T +31 (0) 46 400 90 02
www.hotelmerici.nl 

De historie van het oude 
klooster, de designinrichting 
en de weldadige luxe zorgen 
voor een bijzonder aangena-
me sfeer.

 Klokkengebeier. Zacht gerinkel van ser-
vies. Het geknisper van versgestreken bed-
dengoed. Het zijn de enige geluiden die de 
weldadige rust in HOTEL MERICI verstoren. 
HOTEL MERICI is een nieuw viersterrenhotel 
in het hartje van Sittard. Het is gevestigd 
in één van de zeven monumenten van het 
onlangs gerenoveerde Kloosterkwartier.
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Traditie ontmoet trend, stad     ont moet 
streek en heden ontmoet  verleden.  Maastricht 
is dé stad in  Nederland bij uitstek waar ver-
schillende sferen en culturen samenkomen 

en waar  genieten,  flaneren en inspireren hand 
in hand gaan. Niet voor niets wordt de stad 

vaak  omschreven als een stukje buitenland in 
 Nederland. De culturele rijkdom  waarover de 
historische binnenstad beschikt in combina-
tie met de verleiding tot  eindeloos shoppen 
en verwennerijen door het  riante culinaire 

 aanbod, geven de stad een  speciaal plekje op 
de kaart. Wees  welkom in Maastricht: dé 

ster  onder de steden!

Hoewel het een van de voordelen van
 Maastricht is dat de stad erg overzichtelijk 

is met een centrum en alle bijbehorende 
 hoogtepunten op  loopafstand, kent de stad 
verschillende stadsdelen die elk een heel 
eigen karakter hebben. Wandel rond door 

Maastricht en ontdek het zelf!

Wandel mee door de 
sfeervolle stadsdelen

JOIE DE VIVRE IN 
BOURGONDISCH MAASTRICHT

 De ‘voordeur’ van Maastricht, zo wordt het stadsdeel ‘Wyck’ 
vaak omschreven. Met een mix aan ambachtelijke speciaalzaken, 
karakteristieke panden en bruisende bedrijvigheid, vormt Wyck 
een opwarmer voor de rest van de stad en een leuk begin van 
een ontdekkingstocht door Maastricht. Wyck ligt samen met het 
nieuwe gedeelte Céramique aan de oostzijde van de Maas. Het 
stadsdeel heeft de laatste jaren een metamorfose ondergaan en 
beschikt tegenwoordig over alle ingrediënten van een ‘upco-
ming’ stadsdeel. In Wyck geen grote winkelketens, maar authen-
tieke speciaalzaakjes afgewisseld met luxe en hippe winkels, 
galerieën en antiquariaten. 

Céramique: 

een stukje nieuw Maastricht

 Loop je het ene moment nog tussen de klassieke 
 pandjes in Wyck, het volgende ogenblik begeef je je op 
het aangrenzende moderne Céramiqueterrein met presti-
gieuze gebouwen uit deze tijd. Céramique is de moderne 
woon- en kantorenwijk op het voormalige fabrieksterrein 
van de aardewerkfabriek. Tegenwoordig sieren hier een 
aantal hedendaagse architectonische paradepaardjes van 
 vooraanstaande architecten de skyline.

Wyck: authentiek en dynamiek samen in ‘upcoming’ stadsdeel

ETEn, dRInkEn & sLapEn In sTOksTRaaTkwaRTIER:

• Café In de Karkol |  een van de kleinste kroegjes van 
 Maastricht, maar daardoor extra gezellig en geliefd onder 
 veel rasechte Maastrichtenaren, Stokstraat 5

• Restaurant Rozemarijn |  sfeervol en smaakvol dineren 
 in een van de gezellige zijstraten van het Onze Lieve 
 Vrouweplein, Havenstraat 19

• Hotel Derlon |  toplocatie om te slapen en te eten in het 
 hart van Maastricht, gelegen aan het sfeervolle Onze Lieve 
 Vrouweplein.

BEzIEnswaaRdIgHEdEn In CéRaMIquE:

• Centre Céramique | stadsbibliotheek in imponerend   
 bouwwerk van rijksbouwmeester Jo Coenen, Avenue    
 Céramique 50 

• Bonnefantenmuseum | oude en hedendaagse kunst 
 in een spraakmakend museumgebouw van Aldo Rossi,   
 Avenue Céramique 250

ETEn & dRInkEn In CéRaMIquE:

• Blanche Dael Coffeelovers |  Maastrichts bekendste 
 koffiebar met inmiddels diverse locaties verspreid 
 over de hele stad, maar de originele locatie vind je 
 op Plein 1992

• Restaurant Beluga | met twee  Michelinsterren 
 bekroonde restaurant gevestigd in een van de moderne   
 panden op het Céramiqueterrein, Plein 1992 12

• Café Zuid | sfeervol theatercafé, met heerlijk terras, 
 Plein 1992 15

ETEn, dRInkEn & 
sLapEn  In wyCk:

• Sjiek Kookpunt |  
 tradi tionele Italiaanse 
  lekkernijen, leuk om 
 te  lunchen of de juiste 
 oliën,  dressings en andere 
  ingrediënten aan te 
 schaffen om thuis zelf 
 aan de slag te  gaan, 
 Hoogbrugstraat 15

• Café Zondag | 
  ongedwongen lunchen 
 en borrelen.  Verzamelplek 
 voor creatieve ondernemers 
 en jonge kunstenaars,  
 Wycker Brugstraat 42

• Café de Poshoorn |  
 aanschuiven bij lokale  
 ‘Wyckenaren’ voor een  
 smakelijk biertje of  
 traditionele Maastrichtse 
 lunchgerechtjes,  
 Stationsstraat 47

• Eetcafé Céramique | de 
 juiste mix van eetcafé en 
  restaurant zowel qua sfeer 
 als op de kaart,  Rechtstraat 78

• Hotel Beaumont |  
 overnachten (en/of 
 dineren) in een prachtig 
 monumentaal pand met 
 een bijzonder eigentijds 
 interieur, Wycker Brugstraat 2 

TRakTaTIEs In wyCk:

• Patisserie Royale | 
 klassieker met traditionele 
 Maastricht lekkernijen, 
 Wycker Brugstraat 13

• Gelateria Luna Rosso | 
 trendy ijssalon met    
 traditioneel Italiaans ijs, 
 Hoogbrugstraat 45

• Townhouse Designhotel | 
 uniek en ongedwongen 
 vanwege de huiselijke 
 sfeer met alle  comfort 
 van een hotel,  
 St.  Maartenslaan 5

sHOppEn In wyCk: 

• Hermès Boutique | 
 Stationsstraat 43

• Leon Martens Juwelier | 
 Stationsstraat 39-41

• Mayfair | Brits 
 georiënteerde  herenmode-
 zaak, Stationsstraat 20 

• Stijl Wyck |  
 fashionable en stijlvolle 
 (veelal Scandinavische)  
 damesmode, Wycker  
 Brugstraat 48

• Winkelatelier Ingo  Binder |  
 atelier, conceptstore en 
 showroom van jonge  
 designer Ingo Binder, 
 Rechtstraat 89

• Heppie Store | hip en vrolijk 
 shoppen voor de allerkleinsten, 
 Rechtstraat 31

• MAX Arts & Fashion | 
 Hoogbrugstraat 3

• ‘Tuutsje vaan Teunsje’ | 
 dé plek voor frites en  
 snacks volgens originele 
 receptuur, Wycker 
 Brugstraat 41

• Le Salonard | heerlijke 
 verse broden, kazen 
 en lekkernijen op    
 ambachtelijke wijze  
 bereid, Rechtstraat 104

Stokstraatkwartier: 

luxe shoppen in voormalige arbeiderswijk

 Wil je na het oversteken van de Maas de dynamiek en 
drukte van het stadscentrum nog even laten voor wat het is, 
maak dan een rondje door het historische Stokstraatkwartier. 
Dit deel staat bekend om de aanwezigheid van luxe winkels 
met prestigieuze labels, gevestigd in sfeervolle, karakteris-
tieke panden. Naast een keur aan mooie winkels, kent het 
 Stokstraatkwartier een schat aan monumenten. 

  >>>

TIP:ExpOsITIE BOnnEfanTEnMusEuM 

Tot en met 11 augustus presenteert het Bonnefanten-
museum in het  kader van het  Nederland-Rusland jaar 
2013, de bijzondere expositie ‘De Grote  Verandering / 
Revoluties in de  Russische  schilderkunst 1895-1917’. 

kijk op www.bonnefanten.nl voor meer informatie.

TIP:gO LOCaL 

Tijdens een wandeling ontdek je de vele kanten 
van Maastricht. Nóg leuker is het om de verhalen van 
Maastricht te ontdekken met een ‘local’. De professio-
nele gidsen van VVV Maastricht zijn trotse ‘locals’ die 
je graag de mooiste plekjes van hún stad laten zien. 
Naast een traditionele stadswandeling zijn er nog 
 diverse andere manieren om de stad te ontdekken. 
Van een Molentocht langs de Jeker en een citytour in 
een Amerikaanse schoolbus, een culinaire wandeling 
tot sightseeing per paardenkoets. 

VVV Maastricht heeft diverse themaroutes 
 opgesteld die je gratis kunt downloaden via 
www.vvvmaastricht.eu.

VVV MaasTRICHT
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