Brussel, een multiculturele kameleon.
Brussel is een multiculturele stad met duizend gezichten die op elke hoek
van de straat verrast. Een prachtig historische centrum, een unieke sfeer,
een hele rist aan activiteiten voor jong en oud. De hoofdstad van België en
Europa beschikt over alle troeven!

Grote Markt

De
van Brussel is het centrale plein van Brussel en staat sinds 1998 op de lijst van het Werelderfgoed van
Unesco. Het plein, vermaard om zijn esthetische en historische rijkdom, wordt omringd door het Stadhuis, het Broodhuis en vele
gildehuizen. Vandaag vinden er vele culturele of feestelijke evenementen plaats.

Bloemtapijt link (77 x 24m), om de 2 jaar, bestaande
uit een meer dan 500.000 begonia's

Winterpret animeert het hart van Brussel tijdens de eindejaarsfeesten.

De Ommegang is een spektakel ter herdenking van de komst van Karel de
Vijfde naar Brussel in 1549 om zijn zoon, de latere Filips II voor te stellen.

Foto’s: http://www.visitbrussels.be
Bron: http://www.brussel.be

Het

Broodhuis, het museum van de stad Brussel.

Een prachtig historisch gebouw, in de 19de eeuw heropgebouwd naar het
16de-eeuws origineel. Het museum legt zich toe op alle aspecten van de
stadsgeschiedenis.

Bron: http://visitbrussels.be/bitc/BE_nl/monument/769/musea-van-de-stad-brusselbroodhuis.do

Manneken Pis rue de l’Etuve / Stoofstraat

1000 - Bruxelles / Brussel

Dit bronzen beeldje werd in de 17de eeuw gemaakt door J. Duquesnoy de Oudere. Het beeldje is
de verpersoonlijking van de spotzieke Brusselse geest. Ook bekend onder de naam "Kleine Juliaan"
naar de naam van een van de talrijke fonteinen (de Julianekensborre) die de stad van water
voorzagen. Inmiddels is het Manneken een legendarische figuur geworden. Zijn garderobe omvat
ongeveer 800 rijkelijk versierde kostuums, die onlangs werden opgefrist en in een aanlokkelijk decor
werden geplaatst (Museum van de Stad Brussel). Het oudste (gekende) kostuum kreeg hij in 1698
van de Keurvorst van Beieren.
Bron/ foto:
http://visitbrussels.be/bitc/BE_nl/monument/797/manneken-pis.do

Jeanneke Pis

is een standbeeld in het centrum van Brussel van een meisje dat aan het
plassen is. Het beeldje is geplaatst in 1987 op initiatief van de lokale handelaren met de bedoeling
meer bezoekers te lokken naar hun straat. De inspiratie komt van het bekende Manneken Pis. Het
werk is gerealiseerd onder impuls van Denis-Adrien Debouvrie, zakenman en eigenaar van
meerdere restaurants in de wijk.
Het beeld is geplaatst achteraan in de doodlopende Getrouwheidsgang (Frans: Impasse de la
Fidélité), in de Brusselse wijk Îlot Sacré. Dit is een zijstraat van de zeer drukke Beenhouwersstraat
vlakbij de Grote Markt van Brussel.
Bron + foto http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeanneke_Pis
Voor meer info: http://www.jeannekepisofficial.com/crbst_0_nl_m.html

Atomium

Het
gebouwd
in
1958
voor
de
Wereldtentoonstelling van Brussel, is vandaag de populairste
toeristische attractie en het symbool van de Europese
hoofdstad.
Er zijn 8 plateaus te bezoeken, verdeeld over 5 bollen. De
permanente tentoonstelling gewijd aan Expo58 is verdeeld over
2 plateaus. Drie andere plateaus zijn gereserveerd voor tijdelijke
tentoonstellingen i.v.m. architectuur, design en maatschappelijke
thema’s.
Het panorama 360° in de bovenste bol (92m) biedt u een
onovertroffen uitzicht over Brussel. Bij Helder weer reikt het zicht
tot Antwerpen.
S’ Avonds krijgt het gebouw de allure van een van een
ruimteschip door de 2970 ledlampjes.
Bron: http://atomium.be
Foto : http://visitbrussels.be

Bozar, het Paleis voor Schone Kunsten is een centrum voor cultuur en kunst.
Het gebouw van het Paleis voor Schone Kunsten werd gebouwd in 1928 door Victor Horta, de meester-architect van de art
nouveau. Door het volledig gerenoveerd interieur heeft het zijn originele aanblik teruggevonden zoals het door Horta oorspronkelijk
was ontworpen.
In het Paleis voor Schone Kunsten komen alle kunsten samen. Horta puzzelde de drie concertzalen, de tentoonstellingszalen en de
conferentieruimten in elkaar tot een harmonisch geheel. Muziek en tentoonstellingen leven zo al sinds het begin naast elkaar in
Bozar.
Bron: http://www.brussel.be
Bron: http://www.bozar.be/home.php?lng=nl&bozar=home&
Foto: http://www.visitbrussels.be

Marollen

De
is de oudste volksbuurt van Brussel, gelegen tussen het
Justitiepaleis en het Zuidstation. In het hart van de Marollen ligt het Vossenplein,
bekend van de rommel- en brocantemarkt die er dagelijks plaatsvindt. De
inwoners van de Marollen worden, op zijn Frans “Marolliens” genoemd.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Marollen
Foto’s: http://visitbrussels.be

Shopping in Brussel
Brussel is eveneens gekend als winkelstad. In de Nieuwstraat tref je de bekende ketens.
De Antoine Dansaertstraat ligt in de hippe Dansaertwijk. Tussen de bekende modehuizen, stylisten, designers, juweliers en trendy
horecagelegenheden tref je de vele boetiekjes. Een paradijs voor fashionistas. De drukke straat grenst aan de Oude graanmarkt die,
bij mooie weer, erg populair is voor zijn gezellige terrasjes. Voor de meest exclusieve shopping, moet je op de Louizalaan zijn.
Volgens velen de elegantste boulevard van de stad.

Nieuwstraat
Bron: http://www.hln.be

Louizalaan
Bron: http://www.visitbrussels.be
Antoine Dansaertstraat
Bron: http://www.visitbrussels.be

Belgisch Stripcentrum

Het
bevindt zich in hartje Brussel. Het is
ondergebracht in een magistrale tempel van de
art nouveau die werd getekend door de
Belgische grootmeester Victor Horta in 1906.
Het Belgisch Stripcentrum opende zijn deuren
voor het publiek op 6 oktober 1989. Intussen is
het uitgegroeid tot één van de belangrijkste
toeristische trekpleisters van onze hoofdstad.
Elk jaar ontdekken meer dan 200.000 bezoekers
er de 4200 m² permanente en tijdelijke
tentoonstellingen.
Adres: Zandstraat 20, 1000 Brussel
Bron: http://www.stripmuseum.be/nl/bsc/in-hetkort
Foto’s: http://www.visitbrussels.be

“Lucky Luke” Stripmuur
Eén van de grootste fresco’s van het hele parcours (180m2) en één
van de grote klassiekers uit de Belgische stripwereld: de cowboy die
sneller schiet dan zijn schaduw en die voortdurend op de hielen zit
van de Daltons.
Adres: Washuistraat, 1000 Brusel
Bron + foto: http://visitbrussels.be/bitc/BE_nl/monument/6659/luckyluke-stripmuur.do

“Astérix & Obelix” stripmuur
Niemand minder dan Asterix en zijn kompanen zijn bezig
met hun favoriete hobby: Romeintje pesten. Het is alom
bekend dat de Belgen de dappersten zijn van alle Galliërs!
Deze grote stripklassieker van de hand van Goscinny en
Uderzo werd in niet minder dan 110 talen vertaald en er
werden wereldwijd meer dan 300 miljoen albums van
verkocht. Duw gerust het hek open om dit meesterwerk van
dichterbij te kunnen aanschouwen.
Adres: Washuistraat, 1000 Brussel
Bron + foto:
http://visitbrussels.be/bitc/BE_nl/monument/6660/asterixobelix-stripmuur.do

“Kwik en Flupke” stripmuur
Twee rasechte Brusselse ketjes, ontsproten uit het brein van
een tekenaar die een van de bekendste stripverhalen ter
wereld heeft gemaakt: Hergé, de vader van Kuifje, wilde met
zijn twee stripfiguren de sfeer van deze typische volkswijk (de
Marollen) laten herleven. Onze twee knapen waren altijd klaar
om de voorbijgangers een loer te draaien. Kijk goed uit uw
doppen want Hergé deed heel wat researchwerk om zijn
verhaaltjes te tekenen. Een Kwik of een Flupke is dus altijd
ergens in de buurt!
Adres: Hogestraat, 1000 Brussel
Bron + foto :
http://visitbrussels.be/bitc/BE_nl/monument/6675/kwik-enflupke-stripmuur.do

Wandelen in Brussel
Bron +Foto: http://visitbrussels.be/bitc/BE_nl/te-doen-te-zien/te-doen/promenades.do

“Klassieke wandeling”

“Art Nouveau wandeling”

De belangrijkste troeven van de stad, voor u uitgestippeld langs
een enkel, uiterst aangenaam traject. De mooiste monumenten
liggen immers op wandelafstand van elkaar.

Op het hoogtepunt van de neoklassieke architectuur brengt
Victor Horta gevestigde ideeën aan het wankelen en
ontketent hij een explosie van nieuw talent.

“Van de Zavel naar de Marollen”
Zo dichtbij, en toch zo verschillend! Deze twee wijken zijn een
ware goudmijn voor kunstliefhebbers en verzamelaars van
antiek en curiosa. De inwoners en handelaars van de Marollen
en de Zavel zijn echte levenskunstenaars, en dat zul je geweten
hebben!

“Modeparcours”
De Belgische designscholen blijken onuitputtelijke leveranciers
van talent te zijn. Aangezien Brussel een dynamisch
ontmoetingspunt is van de Latijnse en Germaanse cultuur, zijn
openheid van geest en een gezonde nieuwsgierigheid hier niet
voorbehouden aan de happy few.

“J’aime l’accent bruxellois”
Een wandeling vol interviews, getuigenissen en liedjes van
Jacques Brel.

… en nog zo veel meer !

Wenst u een prettig verblijf.

