NOORDBRABANT

Brabant is Open
Beleef Brabant zoals de locals
Brabant beleven en laat je
onderdompelen in hun gastvrijheid.
Locals delen hun must-sees, maar
zeker ook de verborgen juweeltjes.
En ze verklappen jou precies die
geheimen die je niet in de reisgidsen
vindt. Zo gaan er voor jou deuren
open die normaal gesloten blijven
en ontdek je de meest bijzondere
plekken van Brabant.

Design & Art

Brabant is vaandeldrager van
Dutch Design, met het kloppend hart
in Eindhoven. Bezoek designstudio’s,
beleef de beroemde Dutch Design
Week en ontmoet de designers.
Maar ook liefhebbers van de grote
meesters en klassiekers komen hier
aan hun trekken. Brabant is namelijk
wereldwijd bekend als Vincent’s
Homeland. Hier treed je letterlijk in
de voetsporen én schilderijen van
Vincent van Gogh.

Cultuur & Historie
Heb jij ooit ónder een stad door gevaren? De
wegen bewandeld van de bevrijders in 1945?
Door een 13de-eeuws ondergronds rioolstelsel
gedwaald? Of gefietst over Van Goghs
sterrenhemel? Kunstenaars krijgen alle ruimte
zich te ontplooien. Dat voel je in de vele Brabantse
musea en dat beleef je in de romantische
historische binnensteden van o.a. Breda,
’s-Hertogenbosch, Bergen op Zoom en Heusden.

Gastronomie
Brabanders staan bekend als Bourgondische levensgenieters met een groot gevoel voor
gastvrijheid. En als je Brabant bezoekt, begrijp je dat meteen. Met 18 Michelin-sterren,
een top-foodsector en een rijke traditie als makers en bereiders van heerlijk en eerlijk
eten, hebben we veel om trots op te zijn. En dat willen we graag met je delen.

Attracties

Een keiharde gil. Langgerekt en ijzingwekkend.
Even een stilte. En dan een bulderende lach.
In de Brabantse attractieparken val je van de
ene verbazing in de ander. Van supersnelle
achtbanen tot sprankelende sprookjeswerelden,
van ontwaken naast de leeuwen tot dansen met
apen. Voor de hele familie, van jong tot oud.

Events
Ga jij graag op stap met je
vrienden? Weet dan dat Brabant
de hoogste festivaldichtheid
van Nederland heeft. Met grote
dancefestivals als Lakedance en
WiSH Outdoor, muziekfestivals als
Paaspop en Mundial en culturele
festivals als Theaterfestival
Boulevard. En er is nog veel meer
te ontdekken. Van klein en intiem
tot groots en meeslepend.
Ga je mee?

Natuur & Outdoor
Thrillseaker of stille natuurgenieter? Brabant is Open voor
iedereen. Want hier kun je pas echt tot rust komen. Bijvoorbeeld
in een wonderlijk natuurgebied of in een van de vier nationale
parken. Struinen over weidse heidevelden met prachtige
vergezichten, dwalen door uitgestrekte bossen en bijzondere
watergebieden. Op zoek naar meer avontuur? Je kunt in Brabant
zelfs op safari in Safaripark Beekse Bergen!
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