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NOG MEER BEWEGING  
EN NOG MEER ANIMATIE   
RONDOM DE MAQUETTES! 
De Big Ben verwelkomt u in hartje Londen. Volg de THALYS van Parijs tot in de verste uithoeken van Frankrijk. Op de 
luchthaven staan de vliegtuigen vertrekkensklaar. Maak de Vesuvius wakker en breng hem tot uitbarsten. Breek een stuk 
van de Berlijnse Muur. Doe het Finse meisje in het ijskoude water van Olavinlinna duiken. Olé, olé, één simpele druk op 
de knop en de stier stormt op de toreador af ...

MINI-EUROPE “BY NIGHT” 
Beleef het park verlicht door duizenden lichtjes  
op zaterdag van 06/08 tot en met 20/08.  
Spetterend vuurwerk met geluidsshow op zaterdag 
06, 13, 20/08 omstreeks 22u30. 

Het park is eveneens verlicht bij het vallen van  
de avond tussen oktober en begin januari of bij  
een exclusief bezoek van het park ‘s avonds. 

Met uw gids in de hand …  
De nieuwsgierigen onder u die van anekdotes  
houden zullen onze catalogus, die de volwassenen 
aan de kassa krijgen, weten te waarderen (geleid 
bezoek mogelijk).



OF EUROPE
INTERACTIVE  EXHIB IT ION

4 5

EUROPA VOOR 
IEDEREEN !
Plezierig en leerrijk !
Aan het einde van het bezoek van het park, vindt u “Spirit of Europe”, een groot interactief en  
amusant parcours over de EU. Even boeiend als plezierig. Al spelend ontdekt u het ene na het  
andere: de Europese Unie, haar lidstaten, haar geschiedenis, haar uitbreiding, haar verwezenlijkingen, …

HET MOOISTE MINIATUUR-
PARK VAN HEEL EUROPA
Alle 350 gebouwen werden tot in de kleinste 
details nagebouwd. Aan de kathedraal van 
Santiago de Compostela alleen al werd meer 
dan 24.000 uren gewerkt. In de Arena van Sevilla 
hebben de 6.000 figuurtjes één voor één plaats 
genomen om er de Corrida bij te wonen. Alle 
gebouwen werden in een realistisch en sfeervol 
kader geplaatst (wagens, lantaarns, figuurtjes en 
bonsais). De Big Ben is maar liefst 4 meter hoog. 
Met zijn 13 meter is de Eiffeltoren hoger dan 
een gebouw van 3 verdiepingen ! En toch werd 
de schaal 1/25 voor alle gebouwen heel conse-
quent doorgetrokken. Voor een bezoek moet 
u 1u30 tot 2u uittrekken. Voorzie ook nog wat 
extra tijd voor een bezoek aan de tentoonstelling 
“Spirit of Europe” (zie pagina 5).

EEN VOORSTELLING DIE IEDEREEN 
ONGETWIJFELD ZAL BOEIEN !

Wij zijn allen erfgenamen van de 
Europese geschiedenis. De Griekse cul-
tuur drijft ons denken, de invloed van de 
Vikingen, de Romeinse bouwers heb-
ben Europa voorzien van 1000 wegen 
en andere werken, de Franse revolu-
tie creëerde een nieuwe relatie tussen 
het volk en haar natie, de gruwelen 
van de Eerste Wereldoorlog hebben 
de Europeanen maar ook de Europese 
grenzen veranderd. De monumenten in 
Mini-Europe die de Europese “erfenis” 
illustreren zijn: de boot van Ulysses, het 
kamp van Trelleborg, de Porta Nigra, de 
Arc de Triomphe en de begraafplaatsen 
van 14-18. 

NIEUW

NIEUW  

bloementapijt  

15/08

DE EUROPESE “ERFENIS” 
GEÏLLUSTREERD IN MINIATUUR
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* les jours et heures d’ouvertures sont différents par activité et sous réserve de modification

De openingsdagen en uren zijn verschillend per activiteit en onder voorbehoud van wijziging

• Sur presentation de leur carte d’identité, cette carte est

valable pour son titulaire, son conjoint et leurs enfants

(max. 18 ans) vivant sous le même toit. (max. 2 adultes et 3 enfants)

• Elle permet une visite gratuite dans chacune des activités,

mentionnées au recto, jusqu’au 29/12/2016 (*)
• A chaque visite d’un parc, cette carte sera poinçonnée.

• Elle ne restera ensuite valable que pour les parcs non
poinçonnés.

• Ne peut être vendue sous peine de poursuites.
• Ni remboursable, ni monnayable, ni échangeable.

• Op vertoon van hun idenditeitskaart is deze kaart geldig voor
de houder, zijn partner en hun kinderen (max. 18 jaar) wonen-

de op hetzelfde adres. (max. 2 volwassenen en 3 kinderen)
• Deze kaart geeft recht op één gratis bezoek in elk van de

activiteiten vermeld op de voorzijde tot en met 29/12/2016 (*)
• Bij ieder bezoek aan een park wordt de kaart geknipt.

• De kaart blijft dan enkel geldig voor de parken waarvan de
kaart nog niet geknipt is.• Doorverkoop van deze kaart op straf van vervolging.

• Niet terugbetaalbaar, niet inwisselbaar.

NAAM / NOM

ADRES/ ADRESSE

* les jours et heures d’ouvertures sont différents par activité et sous réserve de modification

De openingsdagen en uren zijn verschillend per activiteit en onder voorbehoud van wijziging

• Sur presentation de leur carte d’identité, cette carte est

valable pour son titulaire, son conjoint et leurs enfants

(max. 18 ans) vivant sous le même toit. (max. 2 adultes et 3 enfants)

• Elle permet une visite gratuite dans chacune des activités,

mentionnées au recto, jusqu’au 29/12/2016 (*)
• A chaque visite d’un parc, cette carte sera poinçonnée.

• Elle ne restera ensuite valable que pour les parcs non
poinçonnés.

• Ne peut être vendue sous peine de poursuites.
• Ni remboursable, ni monnayable, ni échangeable.

• Op vertoon van hun idenditeitskaart is deze kaart geldig voor
de houder, zijn partner en hun kinderen (max. 18 jaar) wonen-
de op hetzelfde adres. (max. 2 volwassenen en 3 kinderen)

• Deze kaart geeft recht op één gratis bezoek in elk van de
activiteiten vermeld op de voorzijde tot en met 29/12/2016 (*)

• Bij ieder bezoek aan een park wordt de kaart geknipt.
• De kaart blijft dan enkel geldig voor de parken waarvan de

kaart nog niet geknipt is.• Doorverkoop van deze kaart op straf van vervolging.
• Niet terugbetaalbaar, niet inwisselbaar.

NAAM / NOM

ADRES/ ADRESSE

* les jours et heures d’ouvertures sont différents par activité et sous réserve de modification

De openingsdagen en uren zijn verschillend per activiteit en onder voorbehoud van wijziging

• Sur presentation de leur carte d’identité, cette carte est

valable pour son titulaire, son conjoint et leurs enfants

(max. 18 ans) vivant sous le même toit. (max. 2 adultes et 3 enfants)

• Elle permet une visite gratuite dans chacune des activités,

mentionnées au recto, jusqu’au 29/12/2016 (*)
• A chaque visite d’un parc, cette carte sera poinçonnée.

• Elle ne restera ensuite valable que pour les parcs non
poinçonnés.

• Ne peut être vendue sous peine de poursuites.
• Ni remboursable, ni monnayable, ni échangeable.

• Op vertoon van hun idenditeitskaart is deze kaart geldig voor
de houder, zijn partner en hun kinderen (max. 18 jaar) wonen-
de op hetzelfde adres. (max. 2 volwassenen en 3 kinderen)

• Deze kaart geeft recht op één gratis bezoek in elk van de
activiteiten vermeld op de voorzijde tot en met 29/12/2016 (*)

• Bij ieder bezoek aan een park wordt de kaart geknipt.
• De kaart blijft dan enkel geldig voor de parken waarvan de

kaart nog niet geknipt is.• Doorverkoop van deze kaart op straf van vervolging.
• Niet terugbetaalbaar, niet inwisselbaar.

NAAM / NOM

ADRES/ ADRESSE

* les jours et heures d’ouvertures sont différents par activité et sous réserve de modification

De openingsdagen en uren zijn verschillend per activiteit en onder voorbehoud van wijziging

• Sur presentation de leur carte d’identité, cette carte est

valable pour son titulaire, son conjoint et leurs enfants

(max. 18 ans) vivant sous le même toit. (max. 2 adultes et 3 enfants)

• Elle permet une visite gratuite dans chacune des activités,

mentionnées au recto, jusqu’au 29/12/2016 (*)
• A chaque visite d’un parc, cette carte sera poinçonnée.

• Elle ne restera ensuite valable que pour les parcs non
poinçonnés.

• Ne peut être vendue sous peine de poursuites.
• Ni remboursable, ni monnayable, ni échangeable.

• Op vertoon van hun idenditeitskaart is deze kaart geldig voor
de houder, zijn partner en hun kinderen (max. 18 jaar) wonen-
de op hetzelfde adres. (max. 2 volwassenen en 3 kinderen)

• Deze kaart geeft recht op één gratis bezoek in elk van de
activiteiten vermeld op de voorzijde tot en met 29/12/2016 (*)

• Bij ieder bezoek aan een park wordt de kaart geknipt.
• De kaart blijft dan enkel geldig voor de parken waarvan de

kaart nog niet geknipt is.• Doorverkoop van deze kaart op straf van vervolging.
• Niet terugbetaalbaar, niet inwisselbaar.

2016

P
E
D

A
G

O
G

IS
C

H
E
 P

R
O

F
P

A
S

S
 

P
R

O
F
P

A
S

S
 P

E
D

A
G

O
G

IQ
U

E
 OCEADE

MINI-EUROPE

SEALIFE

PAIRI DAIZA

HISTORIUM

2016

P
E
D

A
G

O
G

IS
C

H
E
 P

R
O

F
P

A
S

S
 

P
R

O
F
P

A
S

S
 P

E
D

A
G

O
G

IQ
U

E
 OCEADE

MINI-EUROPE

SEALIFE

PAIRI DAIZA

HISTORIUM

2016

P
E
D

A
G

O
G

IS
C

H
E
 P

R
O

F
P

A
S

S
 

P
R

O
F
P

A
S

S
 P

E
D

A
G

O
G

IQ
U

E
 OCEADE

MINI-EUROPE

SEALIFE

PAIRI DAIZA

HISTORIUM

2016

PROFPASS 2016:PROFPASS 11-2008  14/09/15  12:46  Pagina 1

Menu 1
€ 19,20

Menu 3
€ 17,80

Menu 5
€ 11,90

Menu2
€ 18,40

Menu 4
€ 15,60

Menu 6
€ 10,50

junior 1
€ 7,80

junior 2
€ 9,40

€ 4,80

€ 5,90
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Design and realisation :
Mini-EuropeBruparck  1020 Brussels

Tel.: 02/474.13.13Lay-out : Mine Albert

STUDENTbook

www.minieurope.eu

We're going to 

During your visit, you will find out about our European roots, 

the member countries of the European Union, 

the European Union and its headquarters in Brussels.

Answer the questions during your visit.  

At the end of the worksheet, these answers will help

you to complete the presentation on Europe.

Map of the EU
Colour in the countries that are part of the EU.

Use another colour or shade with lines

the two countries applying for EU
Turkey and Croatia.

Supported by the government of the Région 

de Bruxelles Capitale 
for the 50th anniversary 
of the Treaties of Rome.

MenuVE
G

€ 14,60

De taverne van Mini-Europe, die enkel toegankelijk is voor de bezoekers  
van het park, is met een capaciteit van 250 zitplaatsen de grootste taverne  
van Bruparck. Groepen vanaf 20 personen kunnen hier een maaltijd  
nuttigen volgens één van de volgende formules.

1.  De self-service formule, toegankelijk voor groepen als individuelen,  
biedt u een keuze uit snacks en dranken.

2.  Menu’s aan tafel opgediend. Uitsluitend na schriftelijke reservatie  
1 maand op voorhand.

VAN AL DAT REIZEN  
KRIJG JE HONGER

Voor meer informatie of voor aanpassingen aan het menu, contacteer ons.  
Gelieve éénzelfde keuze te maken voor de hele groep. Indien een groep  
volwassenen vergezeld is van enkele kinderen stellen wij voor de kinderen  
een menu van nuggets, frietjes, waterijsje en een frisdrank voor aan hetzelfde  
tarief als Menu junior 1. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.

Tomaat met Noordzeegarnalen
«Breughel» Tussenribstuk
Frieten en salade
Eén stuk rijstaart
1 drankje, Koffie

Schotel van Ardeense Pastei
Gepaneerd kalfsvlees
Pasta met provençaalse saus 
Gebak
1 drankje, Koffie

Kipfilet  
met Provençaalse saus
Frieten en salade
1 drankje, Koffie

Ardeense Ham
Stoofvlees,
Frieten en salade
Ijscoupe
1 drankje, Koffie

Soep
Koninginnenhapje of gehaktbal-
letjes in tomatensaus (dezelfde 
keuze per groep) en frieten
Gebak
1 drankje, Koffie

Twee soorten brood 
Vier soorten fijne vleeswaren
Drie soorten kaas 
Confituur/jam, boter
Koffie, thee, warme chocolademelk

(<12 jaar)

Spaghetti bolognaise
Waterijsje
1 frisdrankje 30 cl

(<12 jaar)

Koninginnenhapje of gehaktbal-
letjes in tomatensaus (dezelfde 
keuze per groep) en frieten
Waterijsje
1 frisdrankje 30 cl

Soep
Vegetarische steak met 
provençaalse saus en frieten,
Gebak, Koffie
1 drankje

Forfait dranken

Voor uw keuzemenu :  
water, bier, frisdranken of wijn naar 
believen tijdens de hele maaltijd
(Inclusief aperitief (Kir, wijn) : 8,20 €)

Forfait tussendoortje

Eén stuk taart
Koffie, thee of warme 
chocolademelk

RESERVEER SNEL EN ONTVANG U  
PROFPASS VOOR 2016
Ontvang uw persoonlijke Profpass 2016 
09 mei 2016 (Europafeesten). 
Met deze Profpass heeft u samen met  
uw familie gratis toegang tot grote themaparken  
zoals Mini-Europe, Océade, Pairi Daiza, Sea Life  
Center en Historium. (Eén Profpass per 15 leerlingen,  
overhandigd op de dag van uw bezoek).

WIJ MAKEN HET U EENVOUDIG !

-  Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
- Een grote parking voor de bussen.
-  Een picknickruimte (aankoop van één drankje per persoon verplicht).
- Kleine snacks.
-  Ideeën van activiteiten om de dag aan te vullen (zie pag. 8, 9).

UITSLUITEND  
VOOR SCHOLEN !
STUUR UW LEERLINGEN OP ONTDEKKINGSREIS LANGS DE 
MOOISTE GEBOUWEN VAN DE EUROPESE UNIE. DEZE REIS IS 
EEN IDEALE AANVULLING OP DE LESSEN AARDRIJKSKUNDE, 
GESCHIEDENIS, TALEN, CULTUUR, ... MAAK GEBRUIK VAN ONS 
PEDAGOGISCH MATERIAAL TER BESCHIKKING : 

HET PEDAGOGISCH  
MATERIAAL

• Eén leerkrachtendossier* 

•  Eén catalogus per leraar met de meest  
interessante details (speciaal deel van 10 pagina’s  
over de inzet van de Europese Unie).

• Eén werkboekje* voor de leerlingen. 

•  Een verhaal* bestemd voor de allerkleinsten (kleuterschool).  
Samen met de schildpad, op zoek naar zijn huisje, doorkruisen jullie  
verschillende landen van Europa en al hun bekende monumenten  
op een speelse en ludieke wijze (dans, enz.)

*  mag gekopieerd worden en is beschikbaar op www.minieurope.eu  
in de rubriek “Groepen/Pedagogisch dossier”.

DE PEDAGOGISCHE PROGRAMMA’S

1.  Een geleid bezoek (duur : 2u00, alle leeftijden). 
In het Nederlands of in een andere taal. Tijdens een geleide reis doorheen 
Mini-Europe vertelt de gids vrijuit over de steden en monumenten die 
belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van het huidige Europa. 
Opgefleurd met anekdotes, wordt het bezoek meer dan de moeite waard.

OPTIE :  mogelijkheid om het bezoek te thematiseren met het oog op  
het ontdekken, herkennen en onderscheiden van verschillende 
architecturale stijlen (te benadrukken bij reservatie).

2.  Het Europ-oly (duur : 2u, 10 tot 14 jaar).
Max 2 groepen van 25 leerlingen tegelijkertijd. Ontdek alle facetten van de 
Europese Unie (de voordelen, de redenen van de uitbreiding, de euro, de 
Instellingen, enz.) al zoekend in het park. Dit interactief spel, in handen van 
een animator, speelt zich af in het park.

EEN BOEIENDE REIS DOOR EUROPA
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Het symbool van Brussel en België waar je niet omheen kunt • Symbolische 
vestiging van de Wereldtentoonstelling (Expo58) • Unieke verwezenlijking in 
de geschiedenis van de architectuur, maak een surrealistische wandeling door 
buizen en bollen • Het panorama biedt een onovertroffen uitzicht over Brussel 
(bij helder weer reikt het zicht tot Antwerpen) • Permanente tentoonstelling 
gewijd aan de Expo 58 en het bruisende universum van de jaren ’50 • Tijdelijke 
tentoonstellingen.
- Geopend 365/365 – 10u-18u (laatste toegang 17u30) 
-  Reservatie (2 weken op voorhand) : +32 2 475 47 78  

yvonne.boodts@atomium.be
-   Geleid bezoek (6 talen)

HET DIGITALE PLANETARIUM : HEIZEL 
JOUW VENSTER OP HET UNIVERSUM !

ATOMIUM HEIZEL

Het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België verwelkomt u 
in een totaal vernieuwde projectiezaal. De zaal beschikt over een state-of-
the-art projectiesysteem dat is opgebouwd uit 8 videoprojectoren met de 
laatste nieuwe technologie die een spectaculair videobeeld creëeren op de 
volledige koepel van 23m diameter.
De toeschouwer wordt op deze manier ondergedompeld in een indruk-
wekkende beeldervaring die de volledige projectieoppervlakte van 840 m² 
beslaat. Meer nog, dankzij de databank die meer dan 100.000 sterren 
bevat, is het vanaf nu mogelijk om tussen de planeten te reizen, het opper-
vlak van Mars te overvliegen en de ringen van Saturnus van naderbij te 
bekijken. Maar waarom zouden we daar al stoppen ? Durft u de grenzen 
van ons Zonnestelsel of zelfs die van de Melkweg te overschrijden ? Laat u 
verleiden tot het verkennen van de verste verten van het universum !

Info en reservaties : 02/474 70 50

www.planetarium.be

Info en reservaties : Atomiumsquare 1020 Brussel  
station Heizel - (lijn 6), in front of Mini-Europe 

T +32 (0)2 475 47 75 - F +32 (0)2 475 47 79 - info@atomium.be

www.atomium.be 

EEN DAGJE BIJ DE BRUSSELEIRS

Welkom bij Planète Chocolat !
Bij onze demonstraties krijgt u de 
geschiedenis van chocolade en een 
uitleg hoe pralines nu gemaakt  
worden. Om af te sluiten is er een 
degustatie van fijne pralines en een 
kopje warme chocolademelk.

www.planetechocolat.com

Info en reservaties : PLANETE CHOCOLAT :
Adres : Lombardstraat 24 in 1000 Brussel  

T 02/511 07 55 - F 02/512 13 05 - planetechocolat@skynet.be 

PLANÈTE CHOCOLAT CENTRUM

STEL ZELF UW DAGUITSTAP SAMEN !

Info en reservaties : +32 2 283 2222 

www.europarl.europa.eu/parlamentarium

HOE RESERVEERT  
U EEN GECOMBINEERD BEZOEK ?
Gelieve eerst contact op te nemen met de attractie die u met 
Mini-Europe wenst te combineren om met hen een datum voor het 
bezoek overeen te komen. 
Vervolgens kunt u de reservatie schriftelijk met vermelding van het 
verwachte aantal deelnemers, de juiste dag en het tijdstip van het 
gecombineerd bezoek doorsturen. 
Tot slot stuurt Mini-Europe u een bevestiging voor het bezoek van 
de door u gekozen activiteiten.

TRAIN WORLD  SCHAERBEEK 

CENTRUM

10u00 : Bezoek aan Mini-Europe (zonder gids)
12u00 : Maaltijd naar keuze (zie pag. 8)
14u00 :  Vertrek met eigen vervoer naar de Brouwerij Cantillon  

of naar het Chocolade Atelier “Planète Chocolat”  
of naar het Choco-Story dat op de grote markt gelegen is.  
Geleid busbezoek aan het centrum van Brussel.

15u00 : Bezoek van de door u gekozen activiteit en degustatie
16u30 : Geleid wandelbezoek aan de Grote Markt van Brussel en omgeving 
17u30 : Vrije tijd
18u30 : Einde van de dag
->   Tarief : € 120/bus voor de begeleiding van de gids gedurende 3 uur  

+ de prijs van het gecombineerde bezoek (zie pagina 12), die varieert  
in functie van de door u gekozen activiteit en de categorie van de groep  
+ maaltijd. Voorbeeld met Cantillon : € 38,00 per volwassene  
(Menu 2 inbegrepen) of € 19,60 (exclusief maaltijd) op basis van 40 pers. 
Dit programma is exclusief transport.

->   Brouwerij Cantillon gesloten op zondag. 
De “chocolade” activiteit van 15u kan eventueel ook later  
in de namiddag plaatsvinden.

->   Planète chocolat of de brouwerij kan vervangen worden  
door een bezoek aan het Atomium.

*Korting voor Senioren en kinderen.

Op 5 km van Mini-Europa, naast de Basiliek, biedt de Belgian 
Chocolate Village een unieke ervaring op 900 m2. Maak ken-
nis met de Belgische chocoladekunst en ontdek er o.a.: een 
interactief scenografisch parcours met audiogids in 7 talen, 
de tropische serre met de cacaobomen, de expertise van de 

chocolatier in het atelier, de chocoladebar en de 
winkel. Aangepaste workshops. Kinderanimaties. 
Bedrijfsevenementen

Info en reservaties : Mini-Europe
www.oceade.be

Beleef 4 uur waterpret in het prachtige Caribische decor, zowel voor jong en oud … Amuseer u in het 
“Aqua Fun House”, een grote interactieve waterspeeltuin. Laat u gaan in de golven en de 6 daverende 
glijbanen met 10 glijbaanpistes (binnen en buiten) waaronder de bekende “Ouragan” en “Barracuda”. 
Laat u verrassen door de verschillende animaties en het virtuele waterspel “Carribean Madness” ! 
Geniet tot slot van de ontspannende en weldoende geneugten van “Saunaland” waar fonteinen, 
jacuzzi, hammam, enz. er ongetwijfeld voor zorgen dat u weer fit en in vorm bent !   

Gesloten op maandag van 01/04 tot 30/06.  
Gesloten op maandag en dinsdag vanaf 01/09 tot 31/03.

OCÉADE HEISEL

Info en reservaties : 
Mini-Europe

STADSRONDLEIDING BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE

Vertrek met uw bus voor een ont-
dekkingstocht van Brussel en haar 
architectonisch erfgoed. Een bezoek 
dat iedereen zal verrassen. 
Dit traject bevat (te voet) een geleid 
bezoek aan de Grote Markt en haar 
omgeving (Koninklijke Galerijen, Heilig 
Eilandje, Manneken Pis). € 120/bus.

Ontdek de grootste dinogalerij in Europa, met T.Rex, Triceratops, Diplodocus, Stegosaurus, 
Maisasaura, Cryolophosaurus en natuurlijk onze nationale trots: de dertigtal originele fossielen  
van Iguanodon, gevonden in België.

Van Sahelanthropus tot Homo Sapiens, van embryo to volwassene: verken de evolutie van de mens 
en zijn lichaam in onze gloednieuwe Galerij van de Mens. 

Maar er is zoveel meer. Bezoek onze Zaal van de Mosasauriërs, de Galerij van de Evolutie, 
BiodiverCITY, 250 jaar Natuurwetenschappen…! Rondleidingen op aanvraag.

HET MUSEUM VOOR NATUURWETENSCHAPPEN : NATUUR, MENS EN DINOSAURIËRS

Info en reservatie : T 02/627 42 52  - reserveringen@natuurwetenschappen.be

www.natuurwetenschappen.be

BROUWERIJ CANTILLON :
Rue Gheude, 56 - 1070 Brussel 

+32(0)2/520.28.91 - museum@cantillon.be  

www.cantillon.be

CHOCO-STORY BRUSSELS :
Rue de la Tête d’Or, 9-11 - 1000 Brussel 

+32(0)2/514.20.48 - info@choco-story-brussels.be 

www.choco-story-brussels.be

KOEKELBERG

Info en reservaties : +32 2 420 70 76  
info@belgianchocolatevillage.be

www.belgianchocolatevillage.be

Info en reservaties : TRAIN WORLD 
Adres : Princes Elisabeth plaats 5, 1030 Schaerbeek   
Tram - Lijn 7
T 02/224 75 88 
reserveringen@trainworld.be

Train World, het uitstalraam voor de spoorwegen van gisteren, vandaag 
en morgen, bevat de mooiste stukken uit de rijke collectie historische 

locomotieven en rijtuigen van 
de Belgische spoorwegen. De 
belangrijke rol van de trein in 
de mobiliteit van vandaag en 
de toekomst wordt geïllus-
treerd. Train World is meer dan 
een museum: het wordt een 
belevingscentrum. Een origi-
nele scenografie zorgt voor een 
ervaring waarbij het publiek 
kan kijken, luisteren, aanra-
ken en verrast worden door 
de boeiende verhalen uit de 
wereld van de trein.

NIEUW

www.trainworld.com
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UW BEDRIJFSEVENEMENTEN : 
ONTVANG UW GASTEN IN EEN 
UITZONDERLIJK KADER !

Mini-Europe biedt, in volledige of gedeeltelijke exclusiviteit, de ideale locatie  
voor de organisatie van uw evenement :

Wij bieden :
• een perfecte traiteurservice volgens uw gastronomische wensen (niet verplicht);
• 4 aanpasbare en personaliseerbare ruimtes;
• een centrale ligging en makkelijke bereikbaarheid in de hoofdstad van Europa;
• een flexibel team dat klaar staat om uw droomevenement waar te maken ! 

Enkele referenties : Stepstone, Electrabel, D’Ieteren, Jet Air, Toro, GlaxoSmithKline, Fiat, Ecolab, Belgacom, Roche, Siemens, Brussels Export, 
Procter&Gamble, Brailleliga, Generali, Hilton, Schindler, Nationale Bank, BNP PARIBAS FORTIS, Swissport, DHL, Thomas Cook, ...

Capaciteit Zaal Seminarie 
Conferentie Cocktail Diner of 

zittend buffet
Oppervlakte  

(m2)

RESTAURANT - 375 230 250

OVERDEKT TERRAS - 260 160 220

JACQUES DELORS* 100 150 80 100

SPIRIT OF EUROPE - 200 - 300

*de zaal J. Delors beschikt over een niet-overdekt terras van 175 m2 met zicht op het park en het Atomium.

Voor de huur van de zalen, een bezoek in exclusiviteit, 
onze gastronomische formules, een offerte op maat of 
meer informatie betreffende de verschillende mogelijk-
heden, neem contact met ons evenement dienst.

• personeelsfeest;
• seminarie;
• cocktails;
• family days;
• productpresentatie.
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MINI-EUROPE
Bruparck - B-1020 Brussel
Infoline : +32 (0)2/478 05 50
T 0032/2/474.13.13 - F 0032/2/478.26.75
E-mail : info@minieurope.eu
Bezoek onze site : www.minieurope.eu

HOE MINI-EUROPE BEREIKEN ? 
MET DE BUS : 
Ring van Brussel - Uitrit nr. 8: 
“Heizel - Wemmel” 
Volg richting “Bruparck”.
De kassa en de toegang liggen 
in het Bruparck dorp 
GPS : Voetballaan / kruispunt met Boechoutlaan 

MET DE TREIN : 
Tot Brussel Zuid station en dan de metrolijn 6, 
richting Koning Boudewijn, u stapt af aan de voor-
laatste halte «Heizel» en volgt u de pijlen richting 
Bruparck.

Te kopen in de NMBS stations

MET HET OPENBAAR VERVOER : 
Trams : 7, 51   
Bus : 84, 88, N17, N18
Metro : lijn 6 (Halte Heizel) 

MET DE VRIENDELIJKE STEUN VAN :

Mini-Europe is lid van de Internationale Vereniging van Miniatuurparken (http://www.miniatureparks.org)

MINI-EUROPE : PRAKTISCHE INFORMATIE*
AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN VOOR  
VERDERE INLICHTINGEN OF DOCUMENTATIE

OPTIONELE PROGRAMMA’S :
1.  Geleid bezoek van het park (2u00) :  

supplement van 74 € per gids (1 gids voor max. 25 personen).
2.  Europ-oly (2u00) : Didactisch spel over de EU: supplement van 74 € (max. 25 leerlingen). 
3. Geleid bezoek van Brussel : 120 € per gids (1 gids per bus) gedurende 3 uur met eigen vervoer.

MINI-EUROPE : Een rondreis door Europa tegen een zacht prijsje !

Opmerkingen : 
-  De prijs van het dagforfait is exclusief  

transportkosten en maaltijden.

-  Het hele bedrag wordt contant in € betaald aan de kassa, 
Bancontact/Mistercash, Visa/Eurocard-MasterCard.

OPENINGSUREN VAN DE KASSA - SEIZOEN 2016
(*) (Laatste ticket : 1 uur voor de sluiting van het park)
  Sluiting
  van de kassa

Van 12/03/2016 tot 30/06/2016 De 9u30 tot 18u00(*) 17u00
Van 01/07/2016 tot 31/08/2016 De 9u30 tot 20u00(*) 19u00
Van 01/09/2016 tot 30/09/2016 De 9u30 tot 18u00(*) 17u00
Van 01/10/2016 tot 08/01/2017 De 10u00 tot 18u00(*) 17u00
24 en 31/12/2016 De 10u00 tot 17u00(*) 16u00

Bezoek van Mini-Europe by night 06, 13 en 20/08 
met Muzikaal vuurwerk  Van 9u30 tot 24u00(*) 23u00
 
Jaarlijkse sluiting :  Van 04/01/2016 tot 11/03/2016

GROEPSPRIJZEN 2016(*)  
(Min. 20 personen)

Kleuter- 
scholen

Scholen � 18 jaar 
Jeugd � 16 jaar 
Mindervaliden (min. 10)

Volwassenen Senioren + 60

€ € € €

Mini-Europe 5,70 7,70 13,00 11,80
Mini-Europe + Atomium 10,95 (6�11 j) - 12,75 (12�18 j) 20,60 15,70
Mini-Europe + Océade 13,25 - 19,00** 21,90 20,00
Mini-Europe + Atomium + Océade 17,25 (6�11 j) - 19,05 (12�18 j) - 21,75 (6�18 j)** 30,80 25,90
Mini-Europe + Atelier artisanal «Planète Chocolat» 12,95 18,10 15,70
Mini-Europe + Atomium + Planète Chocolat 16,95 (6�11 j) - 18,75 (12�18 j) 26,90 21,50
Mini-Europe + Brouwerij Cantillon 11,95 16,60 14,70
Mini-Europe + Belgian Chocolate Village 10,70 17,30 15,40
Mini-Europe + Train World 11,55 19,35 14,20
Mini-Europe + Choco Story (Musée du Chocolat) 10,45 15,60 13,20
Mini-Europe + Planetarium 10,95 16,60 13,70
Mini-Europe + Museum voor Natuurwetenschappen 9,95 17,60 15,70
Mini-Europe + Citysightseeing 24u Hop on Hop Off 17,00 28,00 26,00

Een dagje bij de Brusseleirs Keuze van combiticket + 120 €/bus  
voor de begeleiding van de gids voor de namiddag (gedurende 3 uur)

Gratis
1 begeleider 

+ 1catalogus van Mini-Europe  
per 15 betalenden

1 begeleider/bus  
+ 1 catalogus van  

Mini-Europe per pers.

1 begeleider/bus  
+ 1 catalogus van  
Mini-Europe/pers.

INDIVIDUELE PRIJZEN 2016(*) Kinderen (< 12 jaar)  
Kinderen < 1m20 gratis

Volwassenen Senioren + 60

Mini-Europe 11,20 15,00 15,00
Mini-Europe + Atomium 16,40 (< 12 j) - 21,60 (12�18 j) 24,50 21,60
Mini-Europe + Océade 20,80 27,00 27,00
Mini-Europe + Atomium + Océade 25,00 (6�11 j) - 32,90 (12�18 j) 36,00 32,90
Mini-Europe + Planetarium 14,50 18,50 17,50
Mini-Europe + City Sightseeing 24u Hop on Hop off 20,00 34,00 34,00

(*) Alle prijzen en openingstijden zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen. 
(**) Tarieven van toepassing gedurende de Belgische schoolvakantie,weekends en verlofdagen.

(*) Alle prijzen en openingstijden zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen. 


