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De laatste jaren is Minneapolis, Minnesota als reisbestemming bij 
Nederlanders steeds populairder geworden. Mede door de uitgeba-
lanceerde combinatie van een moderne en klassieke metropool. En 
niet in de laatste plaats door de mooie ligging aan de grootste rivier 
van Amerika: de Mississippi. Deze rivier scheidt Minneapolis van 
Saint Paul, de hoofdstad van de staat Minnesota. Ze worden dan 
ook wel de ‘Twin Cities’ genoemd. Beide plaatsen bieden een keur 
aan uitgaansgelegenheden, attracties, musea, theaters, restaurants, 
winkelcentra en natuur. Hier vindt u ook het grootste winkelcen-
trum van Amerika gevestigd, namelijk de Mall of America!

SAINT PAUL
Aan de andere oever van de Mississippi ligt Saint Paul met de enor-
me Cathedral of Saint Paul waarvan de bouw in 1907 aanving. Met 
de bouw van het indrukwekkende State Capitol Building van ar-
chitect Cass Gilbert werd in 1893 begonnen en het kwam gereed 
in 1905. Het is recent volledig gerestaureerd en deels opengesteld 
voor het publiek. Dagelijks zijn er rondleidingen. Een uitstapje naar 
het Como Zoo & Conservatory is leuk voor jong en oud. Deze 
mooie dierentuin is ruim opgezet zoals u dat van Amerikanen kunt 
verwachten. In de ‘Twin Cities’ speelt sport van oudsher ook een 
belangrijke rol. In het Xcel Energy Center worden vele sporteve-
nementen georganiseerd op het gebied van IJshockey, Basketbal en 
Lacrosse.

En met zoveel groen in de directe omgeving struikel je bijna over 
de golfcourses. Zelfs binnen de stadsgrenzen van de stad vindt men 
al 7 schitterende golfbanen. Minneapolis is een waar Mekka voor 
golfliefhebbers die de relaxte sfeer die heerst op de golfbanen zeker 
zullen waarderen.
Minneapolis is namelijk  een relaxte metropool zonder overdrukke 
straten. U kunt er uitgebreid winkelen, wandelen, uitgaan en fietsen. 
Minneapolis staat bekend als fietsstad nummer 1 in Amerika. De 
Grand Rounds Scenic Byway biedt u tal van loop- en fietspaden 
door pittoreske parkjes, langs de Mississippi rivier, diverse waterval-
len en naar een twintigtal mooie meren.
Het 13 kilometer lange ‘Minneapolis Skyway System’ is een unieke 
manier om u downtown te verplaatsen. Dit is ‘s werelds grootste ver-
zameling van overdekte en klimaatgeregelde onderling verbonden 
loopbruggen.
Minneapolis is een stad waar de vier seizoenen voor variatie zorgen. 
De winters kunnen zeer streng zijn, maar daar heeft de stad iets op 
gevonden. Het heeft een uitgebreid netwerk van bijna 13 kilometer 
aan zogenaamde Skyways, overdekte verbindingen boven de grond. 
In de zomers kunnen de temperaturen oplopen tot boven de dertig 
graden, waardoor het heerlijk is om per fiets een van de vele meren te 
bezoeken. De herfst zorgt voor een prachtig kleurenpallet en mildere 
temperaturen en de lente brengt net als bij ons de natuur weer tot 
leven.

MINNEAPOLIS: 
“THE BEST KEPT SECRET OF THE USA”

Minneapolis staat anno 2013 niet bovenaan de lijst van Amerikaanse steden die rei-

zigers uit Nederland willen bezoeken. Maar daar zou wel eens snel verandering in 

kunnen komen. Minneapolis, gelegen in het zuidoosten van de staat Minnesota, 

kan  het ‘best kept secret of the USA’ worden genoemd. De stad is schoon, veilig en groen en kent 

en gevarieerd aanbod van shopping malls, golfbanen, entertainment, musea, restaurants en clubs. 

En binnen 10 minuten nadat je de stad met de auto verlaat, rijdt men door schitterende natuur. 

DYNAMISCHE STAD MET WERVELWIND AAN CREATIEVE ENERGIE
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“JE STRUIKELT HIER 
OVER DE SCHITTERENDE 
GOLFBANEN”
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MINNEAPOLIS
CITY BY NATURE 

MINNEAPOLIS: 
“THE BEST KEPT SECRET OF THE USA”

UITGAANSLEVEN
Sinds de jaren zestig, toen de uit Minnesota afkomstige Bob Dylan 
en in de tachtiger jaren toen Prince de ‘Minneapolis sound’ creëerde, 
is Minnesota van invloed geweest op de Amerikaanse muziek. Live 
muziek is hier dan ook een wezenlijk onderdeel van het uitgaansle-
ven en dit varieert van de diverse optredens in de ontelbare cafeetjes 
tot aan optredens van wereldberoemde muzikanten in één van de 
vele concertzalen. Ook op culinair gebied biedt Minneapolis haar 
bezoekers veel afwisseling.
Minneapolis is een jonge stad met een dynamische sfeer en een 
wervelwind aan creatieve energie. Naast theatershows en concer-
ten vindt u deze creativiteit ook terug in de aangeboden mode. In 
het centrum ligt Nicollet Mall. Dit deel van de Nicollet Avenue is 
autovrij en loopt door downtown Minneapolis. Hier vindt u naast 
historische gebouwen ook talloze luxe winkels, diverse warenhuizen 
waaronder Macy’s, en vele gerenommeerde eetgelegenheden. Samen 
met Hennepin Avenue vormt dit gebied het culturele en commer-
ciële hart van de stad.
Minneapolis beschikt over uitstekend openbaar vervoer. De Light 
Rail brengt u van Downtown naar de luchthaven en zelfs tot de 
Mall of America.
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U kunt een verrassende  Citytrip naar Minneapolis boe-
ken bij de USA-specialist: American Vacations. Voor 
meer informatie: www.americanvacations.nl

EEN SHOPPING MALL MET
PRETPARK!
MALL OF AMERICA
De grootste attractie van deze regio is de Mall of America. Dit is het 
grootste overdekte winkelcentrum van Amerika. De oppervlakte is 
gelijk aan 88 voetbalvelden! U vindt er ruim 520 winkels en een 
aantal bekende warenhuizen zoals Macy’s en Bloomingdale’s. Leuke 
bijkomstigheid is dat u in Minneapolis geen tax (belasting) betaalt 
over kleding en schoenen. Daarnaast beschikt deze gigantische Mall 
over een indoor bioscoop met ruim 14 zalen. Ook treft u er meer 
dan 20 restaurants aan waardoor u culinair niets tekort zult komen. 
Vermaak is er volop omdat in deze enorme Mall een indoor pretpark 
is gevestigd. Dit pretpark, Nickelodeon Universe genaamd, biedt u 
snelle achtbanen (voor jong en oud(er), een boomstam ‘waterride’, 
een zweefmolen, een heus reuzenrad en tientallen andere leuke ker-
misattracties. 
Ook kunt plaatsnemen in een realistische flightsimulator of gezellig 
een potje minigolf spelen op de 18 hole baan van Moose Mountain 
Adventure. De Amazing Mirror Maze is een spectaculair spiegel en 
glas doolhof waar u best even bezig bent om de weg terug te vin-
den... Het is namelijk één van de grootste spiegel en glas doolhoven 
ter wereld! In het Sea Life Minnesota Aquarium komt u oog in oog 
te staan met haaien, zeeschildpadden, roggen, kwallen, zeepaardjes 
en talloze andere zeebewoners. En... alles binnen dit gigantische, 
overdekte winkelcentrum! 
Shop till you drop kan in The Mall of America letterlijk worden 
genomen…
Ook sportliefhebbers komen volop aan hun trekken in Minnea-
polis. Bezoek bijvoorbeeld een baseballwedstrijd van de Minnesota 
Twins, maak een basketbalwedstrijd van de Minnesota Timberwol-
ves mee, beleef een typisch Amerikaanse ervaring bij een American 
football game van de Minnesota Vikings of juich de helden van het 
ijshockeyteam de Minnesota Wild toe!

SEGWAY TOUR MINNEAPOLIS
Een aanrader is de Segway Tour Minneapolis. Deze tour laat u ge-
nieten van de geschiedenis van de Minneapolis Riverfront waarbij 
natuurlijk regelmatig gestopt wordt en de gids u van de nodige in-
formatie voorziet. De hele tour die incl. de training enz. zo’n drie 
uur duurt heeft een pauze waarbij even wat gedronken wordt bij 
Mill City Museum, waar u ook even naar binnen kunt, beide zijn 
bij de prijs inbegrepen! 

Dit artikel is mede tot stand gekomen met de medewerking van:
Target Travel Marketing

VOOR MEER INFORMATIE: 
www.icelandair.nl, 
www.exploreminnesota.nl www.visitminneapolis.nl en 
www.mallofamerica.com
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an active downtown flowing with natural beauty. 
It’s a city where pedestrian malls and bike paths link theaters, restaurants, lakes and the Mississippi River. visitminneapolis.nl
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