Een dagje bij de "Brusseleirs" 2021!
Brussel, kunststad, in het land van bier en gastronomie.
Een programma op maat gemaakt, onthult de charmes en de specialiteiten van de hoofdstad van Europa.
Trek er een dagje op uit en kom ‘’Brusselen’’ in ons gezelschap!
Programma van de dag:
10u00 :
Afspraak aan de ingang van Mini-Europe of de Brouwerij Timmermans (volgens uw keuze).
10u10 :

Vrij bezoek van Mini-Europe (catalogus-gids inclusief) en de vernieuwde interactieve expo
“Spirit of Europe” (1u30-2u00).
of
Geleid bezoek van de artisanale Brouwerij Timmermans + 2 degustaties per persoon (1u30).

12u00 :

Maaltijd (optioneel) in het restaurant van Mini-Europe (één menu aan tafel geserveerd) of vrije
maaltijd naar keuze.

14u05 :

Vrij bezoek van Mini-Europe voor diegenen die ‘s ochtends de brouwerij bezochten en vertrek om
15u30 voor het geleid bezoek van het centrum van Brussel.

of

Vrij bezoek van het Atomium/Design Museum (te voet bereikbaar vanaf Mini-Europe) gevolgd door
een geleid bezoek van het centrum van Brussel (vertrek om 15u30 met gids vanaf het Atomium).

of
14u00

Voor de chocoladeliefhebbers; de gids komt u ophalen in het restaurant om de namiddag in uw
gezelschap te vertoeven.
Vertrek met uw bus voor de ontdekking van het historische centrum van Brussel met de gids,
gevolgd door de activiteit van uw keuze (Planète Chocolat of Choco-Story):

14u15

Geleid bezoek van de Grote Markt van Brussel en omgeving. 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”.
16u15 – 16u30 Ontdekking van de chocolade activiteit:
Planète Chocolat (ambachtelijk atelier): Interactieve demonstratie door de chocolatier (+ degustatie
van pralines en een échte warme chocolademelk). (+/-1u30)
of

Choco-Story (nieuw) bezoek met audiogids, degustatie en demonstratie door een chocolatier op het
einde van het parcours. (geleid bezoek mogelijk mits supplement) (+/- 1u15)

In geval van te grote groep of onbeschikbaarheid van de activiteit; mogelijkheid om het bezoek van de Grote Markt en
gekozen activiteit om te wisselen.

17u30-18u :

Vrije tijd (duur te kiezen naargelang uw gewenste uur van vertrek)

18u20 : Afspraak aan de bus.

18u30 : Einde van het programma.

Kost van het programma (exclusief maaltijd en transport) voor het seizoen 2021:
Mini-Europe + (Brouwerij Timmermans)/ + (Planète Chocolat)/

Volwassenen :
Kinderen (->12 jaar) :
Senioren +65 :

€ 20,00/pp
€ 15,00/pp
€ 18,00/pp

€19,45/pp
€13,95/pp
€16,95/pp

+ (Choco-Story)/

+ (Atomium & Design Museum)

€ 19,50/pp
€ 12,00/pp
€ 17,50/pp

€ 25,10/pp
€ 12,90 (6->18) pp
€ 20,40/pp

+ € 135 per bus (vaste prijs voor begeleiding door een gids in de namiddag gedurende max. 3 uur)
Voorbeeld met Planète Chocolat op basis van 40 personen (opgelet, het transport gebeurt met uw eigen bus):
Zonder maaltijd :
€ 22,83/volwassene / € 17,33/kind / € 20,33/Senior +65
Maaltijd inclusief (*) Menu 1 :
€ 44,73/volwassene
/ € 42,23/Senior +65
Menu 2 :
€ 42,33/volwassene
/ € 39,83/Senior +65
Menu Junior : € 26,23/kind (Junior 1)
of
€ 26,73/kind (Junior 2)
Supplement indien Brouwerij :
+ € 0,65/volwassene / + € 1,15 /kind / + € 1,15/Senior
(*) Onder voorbehoud van wijzigingen

Gelieve de formules en voorwaarden op de keerzijde te vinden.

Een dagje bij de "Brusseleirs"
(aanvullende informatie en voorwaarden voor 2021)
Dit tarief houdt in :

- Begeleiding van de groep door gids gedurende namiddag (max. 3u00).
- Bezoek van Mini-Europe en de brouwerij of het Atomium of de chocolade activiteit.
- De commentaren van de gids in de bus.
- Het geleid bezoek van de Grote Markt en omgeving.

Geldigheid voorwaarden:
- Minimum 20 betalende participanten.
- Schriftelijke reservatie
.
- Schriftelijke bevestiging van Mini-Europe.

- Eén gratis deelnemer per bus (behalve de maaltijd).
- Gratis voor chauffeurs (maaltijd inclusief).
- Programma geldig van 03/04/2021 tot 09/01/2022.

Optie : "geleid bezoek" van Mini-Europe = supplement van €80 per max. 25 personen (betaling cash aan gids)
Betalingscondities:
- Betaling voor de totaliteit van het programma aan de kassa van Mini-Europe (€, VISA, Eurocard).
Diensten niet inbegrepen:
- De kosten van uw transport naar keuze zijn niet inbegrepen in deze berekening.

Opmerkingen :
- Het verloop van de dag (volgorde van de bezoeken) kan gewijzigd worden naargelang de beschikbaarheden van de activiteiten.
- Alvorens ‘Een dagje bij de « Brusseleirs »’ te programmeren, verzoeken wij u om de beschikbaarheden te controleren bij onze
reservatiedienst.
- Het bezoek van het Atomium telt, naast het parcours met de lift en roltrappen, 80 treden naar boven en 167 treden naar beneden
in verschillende etapes. Buiten de hoogste bol die bereikbaar is met de lift, zijn de andere bollen moeilijk bereikbaar voor de
personen met beperkte mobiliteit en onmogelijk bereikbaar in rolstoel. Het bezoek van het Atomium bevat ook het bezoek van het
Brussels Art & Design Museum, dat zich op 5 minuten van het Atomium bevindt. (gelieve hiervoor +/- 45min te voorzien, bovenop
het bezoek van het Atomium (+/- 1u30))
De Brouwerij Timmermans bevindt zich in Itterbeek (13 km of +/-25 min van Mini-Europe), in de buurt van de Ring van Brussel.
Door de gemakkelijke bereikbaarheid stellen wij u dus ook voor om met dit bezoek te beginnen.

Restauratiemogelijkheden 2021:
Menu (1) voor volwassenen (min. 20 deelnemers (*)):
Tomaat met Noordzeegarnalen
Breughel tussenribstuk, frietjes en sla
.
Een stuk rijsttaart en koffie .

Menu (2) voor volwassenen (min. 20 deelnemers(*)):
Ardeense ham
Stoofvlees, frietjes en sla.
Ijscoupe en koffie.

Een biertje van 25 cl of een glas wijn (18cl).

Een biertje van 25 cl of een glas wijn (18cl).

Prijs (*) :

€ 21,90/pp

Prijs (*) :

Menu Junior 1 < 12 jaar (min. 20 deelnemers(**)):
Spaghetti Bolognaise.
Waterijsje
1 soft drink (30 cl).
Prijs (*) :
€ 8,90/pp

€19,50/pp

Menu Junior 2 (< 12 jaar) (min. 20 deelnemers (**))
Vol-au-vent of balletjes in tomatensaus, frietjes
Waterijsje
1 soft drink (30 cl).
Prijs (*) :
€ 9,40/pp

Andere restauratieformules zijn beschikbaar van €11,20 tot 19,50€ per persoon (zie groepsbrochure).
(*) Onder voorbehoud van veranderingen in 2021.

(**) Indien minder dan 20 deelnemers, zal voor €8,90 een formule Nuggets + frietjes + waterijsje en 1 soft drink 30cl
worden voorgesteld aan de kinderen <12 jaar. (*)(**). Één keuze voor het geheel van de groep
Gegevens voor de reservatie:
Mini-Europe (Bruparck), 1020 Brussel, België
Tél : +32 2 474 13 13
Fax : +32 2 478 26 75

info@minieurope.eu
www.minieurope.eu

