Bèèèh bèèèh,
Dordtse schapenkoppen

Op een bewoond eiland...

DORDRECHT

Onze bijnaam komt van een sage uit de Middeleeuwen.
Twee mannen probeerden de belasting op vee te
ontduiken door een schaap verkleed als mens de stad
in te loodsen. Op het moment dat ze werden
doorgelaten begon het schaap te blaten en vielen de
smokkelaars door de mand.

Dordrecht is een eiland. U kunt het dus alleen bereiken
via een brug, tunnel of veerpont. Het eiland is ontstaan
tijdens de Sint-Elisabeths vloed in 1421. De mooie
historische havens, het levendige centrum en de rust van
de Biesbosch. Het mooie Dordrecht verveelt nooit.
Hier wilt u wonen, hier komt u thuis!

HOTSPOTS
Wat het wonen in Dordrecht zo bijzonder maakt?

Kijk op zoomermakelaardij.nl/hotspots
Van natuur, cultuur tot de leukste shopen eetadresjes!

Drukste rivier van Europa!
Het veelgeprezen uitzicht op het drierivierenkruispunt
ligt aan uw voeten als u door de Groothoofdspoort
loopt. De Oude Maas, Beneden Merwede en Noord
stromen bij Dordrecht samen op het drukst bevaren
rivierenkruispunt van Europa: een plek waar u zich
nooit hoeft te vervelen. Een hapje en een drankje erbij,
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Grote Kerk, imposant
van binnen en buiten!
De middeleeuwse Grote Kerk van Dordrecht is een gebouw met een rijk verleden. Niet alleen
de imposante architectuur van de buitenkant van de kerk, maar ook de in het gebouw
aanwezige monumentale relikwieën, kapellen en de koorbanken, maken het gebouw tot het
belangrijkste monument van Dordrecht. Karakteristiek is de toren, deze staat namelijk 2,25
meter uit het lood. U kunt de 65 meter hoge toren met 275 treden beklimmen en genieten van
het prachtige uitzicht.

wat wil u nog meer?

LEVENDIGE STAD
Er zijn veel kleurrijke, verrassende en
vooral gezellige evenementen.

Geniet van
de natuur in
Nationaal Park
De Biesbosch

Van Dordt in Stoom tot het Big Rivers
Festival. Niet voor niets werd
Dordrecht in 2019 voor de derde
keer uitgeroepen tot
evenementenstad van Nederland.
Benieuwd? Kijk dan op

centrumdordrecht.nl
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