Alkmaar Prachtstad
meer dan alleen dé kaasmarkt

Wie aan Alkmaar denkt, denkt aan de kaasmarkt.
Maar er is nog veel meer te doen in deze pittoreske stad. Van winkelen tot een terrasje pakken: er
is in Alkmaar keuze genoeg. Daarnaast zorgen de
verschillende zomerevenementen ervoor dat je van
Alkmaar snel je bestemming wilt maken voor een
weekend of midweek.

WINKELSTAD

Vanuit heel Nederland komen mensen graag naar Alkmaar
om te winkelen. Niet voor niets, want de historische
binnenstad van Alkmaar heeft met zijn vele monumenten
een knusse uitstraling. Ook het buitengewoon grote en
diverse winkelaanbod zorgt ervoor dat Alkmaar tot de
top van de Nederlandse winkelsteden behoort. In de
gezellige, kleinere straten van de Alkmaarse binnenstad
is het heerlijk rondneuzen in de vele unieke winkeltjes. De
Magdalenenstraat, de Achterstraat, het Ritsevoort en de
Schoutenstraat zijn zulke pareltjes. Ook in de Oude Stad,
aan de overkant van het Waagplein, vind je achter de
eeuwenoude gevels vele bijzondere winkeltjes.

In Alkmaar is de historie van de stad voelbaar. En eind
juni en juli ook zichtbaar! Zo bewonder je vijf dagen
lang unieke historische schepen tijdens Victorie Sail
Alkmaar, die voor een prachtig spektakel op het water
gaan zorgen. Van donderdag 25 juli met de intocht van
de schepen tot en met maandag 29 juli met de uittocht
is het een feest van zien, ervaren en genieten rondom
het Noordhollandsch Kanaal en de binnenstad van
Alkmaar.

ALKMAAR BRUIST

EVENEMENTEN DIE JE NIET WILT MISSEN:

Het hele jaar door vinden er in de stad evenementen
en activiteiten plaats. Er is voor ieder wat wils. Van eind
maart tot en met september wordt op het Waagplein elke
vrijdagochtend de internationaal befaamde kaasmarkt
gehouden. In juli en augustus kun je ook op dinsdagavond
naar de avondkaasmarkt. Het Canadaplein, waar het
theater, het Stedelijk Museum en de bibliotheek gevestigd
zijn, is het centrum van ‘Zomer op het Plein’. Hier vinden
vele muziek -en cabaretoptredens van bekende artiesten
plaats. Bij Podium Victorie kun je het hele jaar door
genieten van nationale en internationale artiesten.

CULINAIR GENIETEN

Na het winkelen is het goed toeven op één van de zonnige
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HISTORISCH ALKMAAR

terrassen aan de voet van het prachtige Waaggebouw, of
op de schilderachtige Platte Stenenbrug. In het centrum
van Alkmaar vind je overal eetcafés en restaurants waar je
je dagje winkelen in sfeer kunt eindigen.
Alkmaar kent daarnaast een uitgebreide culinaire agenda.
Stadspark De Hout wordt tijdens Culinair Plaza drie dagen
lang omgetoverd tot één groot openluchtrestaurant. Leuk
voor het hele gezin zijn bijvoorbeeld de foodtruckfestivals
Eten op Rolletjes en Alkmaar Smult. Liefhebbers van bier
kunnen hun hart ophalen tijdens Alkmaar Tapt, de ideale
combinatie van artiesten, lekker eten en (speciaal) biertjes.

Tijdens Kaeskoppen
stad op 1 en 2 juni keert
het oude centrum terug
naar de hoogtijdagen
van de Gouden Eeuw.
Bezoekers gaan op een
onvergetelijke tijdreis door
de monumentale straatjes
en belanden in het leven van rattenvangers, bedelaars,
weeskinderen, doodgravers, watergeuzen en stadsomroepers.

Eten op Rolletjes
Gasfabriek, 17 t/m 19 mei

Zomer op het Plein
Canadaplein, Juni, juli & augustus

EK Wielrennen
Diverse locaties, 7 t/m 11 augustus

Kaeskoppenstad
Start bij de Roode Toren op de Mient,
1 & 2 juni

Alkmaar Smult
Noorderkade & Ringersplein, 5,6 &
7 juli

Culinair Plaza
Stadspark De Hout, 6,7 & 8 september

Alkmaar Tapt
Paardenmarkt, 21 juni

Victorie Sail Alkmaar
Noordhollandsch Kanaal & Luttik
Oudorp, 25 t/m 29 juli

Kijk voor een uitgebreide uitagenda
en alles over Alkmaar op www.
alkmaarprachtstad.nl
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