
 

 

 

Een dagje bij de  "Brusseleirs" ! 
 

Brussel, kunststad, in het land van bier en gastronomie. 
Vlakbij en toch zo verschillend. 

Een programma op maat gemaakt, onthult de charmes en de specialiteiten van de hoofdstad van Europa. 
Trek een dagje op uit en kom ‘’Brusselen’’ in ons gezelschap! 

 
Programma van de dag: 
 
10u00:   Afspraak aan de ingang van Mini Europe. 
 
10u10: Vrij bezoek van "Mini-Europe" (catalogus inbegrepen) en de interactieve tentoonstelling “Spirit of 

Europe”. 
 
12u00:  Maaltijd (optioneel) in het restaurant van Mini Europe: 
                        Keuze uit een menu met bediening aan tafel of een self service formule. 
  De gids komt jullie in het restaurant ophalen om het namiddag programma verder te zetten. 
 
14u00: Vertrek met eigen vervoer richting centrum Brussel. De rit gaat langs een aantal bekende plaatsen en 

wijken in Brussel. De gids geeft u meer uitleg over deze bezienswaardigheden in de bus. 
 
15u00:  Rondleiding in de brouwerij Cantillon (gesloten op zondag)  
  Gratis degustatie van de producten van de brouwerij na het bezoek. 
 OF 

Bezoek van het artisanale chocolade atelier « Planète Chocolat » (tijdens de week + weekend). 
( degustatie van pralines + warme chocolademelk, bij reservering aangeven). 

   
OF Bezoek aan Choco-Story (het chocolademuseum, alle dagen behalve maandag) of het Atomium met 

het bezoek van ADAM (Art & Design Atomium Museum)inbegrepen.  
      
16u20:  Bezoek aan de Brusselse Grote Markt en omgeving.   

  (mogelijkheid om de namiddag activiteiten om te wisselen) 
Tijdens deze wandeling ontdekt u de belangrijkste bezienswaardigheden in de buurt van de Grote 
Markt zoals het Stadhuis, Manneken Pis en de kleine straatjes van het “Ilôt Sacré”. 

 
17u30: Vrije tijd die u kunt gebruiken om van een laatste glas lekker Belgisch bier genieten of om 

souveniertjes te kopen zoals chocolade, kant of de typische Brusselse speculaas. 
 
18u20:  Afspraak aan de bus.  18u30: Vertrek (einde van de dag). 

 

 

Kostprijs van het programma (maaltijden en vervoer exclusief) voor het seizoen 2018: 
 

  

Met de brouwerij Cantillon Met Planète Chocolat Met Choco-Story                Met Atomium (ADAM inb.) 
(gesloten op zondag)      
 
Volwassenen:     €18,00/pp. €18,95/pp  €16,00/pp        €23,70/pp 
Kinderen (-16jaar):€12,20/pp €13,65/pp  € 10,70/pp        €12,20/(6->18j) pp 

Senioren:    €15,00/pp €16,45/pp  €13,50/pp        €18,80/pp 
 

+ € 135,00 per BUS (vaste prijs voor de begeleiding door een gids de hele namiddag (3u) 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Een dagje bij de "Brusseleirs" 
(Aanvullende informatie en voorwaarden 2018) 

 

 

Ons tarief omvat: · - Een gids die de groep de hele middag (gedurende 3u) begeleidt.  
- Bezoek aan Mini Europe en de Brouwerij OF Planète Chocolat OF Choco-Story 

   - Uitleg van de gids tijdens de busrit 
   - Het geleid bezoek aan de Grote Markt en omgeving. 
 
 

Voorwaarden : 
- Minimum 20 betalende deelnemers.    - Eén gratis begeleider per BUS. 
- Schriftelijke reservatie verplicht.     - Gratis toegang voor de chauffeur.  
- Geschreven bevestiging door Mini-Europe.  - Programma loopt van 10/03/2018 tot 06/01/2019. 
 
 

Optioneel: "geleid bezoek" Mini-Europe = supplement van € 75  per max. 25 personen (betaling aan de gids) 
 
 

Betalingsvoorwaarden : 
- Het hele bedrag wordt bij aankomst aan de kassa van Mini Europe betaald, dit kan in €, VISA, MasterCard.  

 

 

Niet inbegrepen in onze prijs: 
- Die opgegeven prijzen zijn exclusief transportkosten.  Autocarbedrijf volgens uw keuze. 
 
 

Opmerkingen: 
- Het verloop van deze dag ( volgorde van de bezoeken) kan wijzigen, naargelang de beschikbaarheid van de 
activiteit naar uw keuze.  
- Alvorens u een dag “bij de Brusseleirs” reserveert, neemt u best met ons contact op zodat wij kunnen nazien of uw 
voorkeurdatum nog beschikbaar is. 
 
 

Keuzemogelijkheden in het  restaurant: 
 

 Menu voor volwassenen (min.20 deel.)**:    Menu Junior 1(**) < 12jaar (min. 20 deel.): 
 Tomaat Garnaal                   Spaghetti Bolognaise. 
 Tussenribstuk “Breughel”, frietjes en salade.   Waterijsje 
 Rijsttaart, koffie.       1 frisdrankje 30 cl. 

 Bier 25cl of een glaasje wijn (18cl) of een soft drank inbegrepen. Prijs (*): € 7,90/pp 

 Prijs (*): € 21,20/pp      
 

 Menu voor volwassenen (min 20 deel.)**:   Menu Junior 2(**) < 12jaar (min. 20deel.): 
 Soep                                                                                                Vol-au-vent of Balletjes in tomatensaus 
             Vol-au-vent of Balletjes in tomatensaus                  Frietjes 
             Frietjes                                                                                             Waterijsje 
             Gebak                                                                                              1 Softdrink 30 cl 

             1 drankje, koffie                                                                               Prijs (*): € 9,40/pp 

Prijs(*)   €15,90/pp 

                                                        
Andere restauratieformules zijn beschikbaar in ons groepsbrochure. 

 (*)Onder voorbehoud van wijziging van de tarieven van het menu in 2018 
(**) 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. 

 

Meer info: 
Mini-Europe (Bruparck),  1020 Brussel, België 

  
    Tél: 00.32.2.474.13.13   reservation@minieurope.eu   
   Fax : 00.32.2.478.26.75   www.minieurope.eu 


