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 by Tara Angkor Hotel   

Serendip Spa 

"A Piece of Tranquility"

Serendip Spa is an upscale elegant spa and wellness center. They offer a

wide range of treatments from around the world, including aromatherapy,

acupressure, tuina treatments, and couple massage. Their professional

therapists will design personalized treatments just for you. Serendip Spa

also offers yoga classes.

 +32 2 503 5504  serendipspa.com/serendip

/

 info@serendipspa.com  Place Stéphanie 18, Brussel

 by Booking.com 

Le Châtelain 

"Waar Luxe en Kwaliteit Primeren"

Le Châtelain is een en-suite hotel gelegen in het centrum van de

modieuse Louisalaanbuurt. De luchthaven is 20 minuten hiervandaan, de

Grote Markt en het Europees Parlement slechts 10 minuten. Het

Terkamerenbos ligt op 700 meter. Bar Il Ilgado en de lounge hebben een

schitterende open haard. Van maandag tot vrijdag biedt het restaurant La

Maison du Châtelain een namiddagspecial die Quiche Lunch heet, een

volledige maaltijd voor een redelijke prijs.

 +32 2 646 0055  www.le-

chatelain.com/lc/en

 info@le-chatelain.com  rue du Châtelain 17,

Kasteleinsstraat 17, Brussel

 by Booking.com 

Hotel Manos Premier 

"Charmante Kamers voor Lang Verblijf"

Manos Premier Hotel biedt reizigers het karakter en de charme van een

privéverblijf in Brussel. Gelegen kortbij de Louisalaan, ademt het hotel een

sfeer van rust en verfijning uit. Antiekliefhebbers zullen vooral

gecharmeerd zijn door de talrijke kunstobjecten en meubels verzameld

door de eigenaars. Versierd met ovalen in houtsnijwerk, kristallen lusters

en oude schilderijen, bieden de salons rustige hoekjes om te lezen of te

ontspannen. Er is een prachtige tuin achter het hotel, alle kamers

beschikken over een marmeren badkamer, en het hotel biedt de gasten

gratis internetdiensten.

 +32 2 537 9682  www.manospremier.com/  stay@manospremier.com  chaussée de Charleroi 100,

Charlesroise Steenweg 100,

Saint-Gilles

 by TheFork 

Au Stekerlapatte 

"Uitstekende, onpretentieuze keuken"

Deze typisch Brusselse zaak (gerund door filmproducer Daniël van

Avermaet) is ontzettend populair, waarschijnlijk dankzij zijn jonge publiek,

uitstekende, onpretentieuze keuken en vriendelijke prijzen. U vindt dit

restaurant niet ver van de Waterloolaan en dichtbij het Justitiepaleis. Er

komen zowel zakenmensen als toeristen en over het algemeen worden de

steaks en de ribbetjes aanbevolen. De bierkaart is indrukwekkend en wijn

betaalt u hier per centimeter. Wanneer er een filmfestival is in Brussel,
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komen de sterren hier zeker over de vloer. Het menu is tweetalig en biedt

voornamelijk traditionele Brusselse gerechten.

 +32 2 512 8681  www.austekerlapatte.be/  austekerlapatte@gmail.co

m

 rue des Prêtres 4, Brussel

 by SocialButterflyMMG   

La Porte Noire 

"Belgisch Bier & Blues Muziek"

La Porte Noire exudes een charmante reminiscent van autentieke

Europese pubs. Ze serveren de beste Belgische biertjes, whiskey's en rum,

deze plek is een goede live muziek ontmoetingsplek of ancient European

pubs. Met een speciale klantenbestand en vele internationale

muziekartiesten, is La Porte Noire alleen maar beter geworden over de

jaren. Liefhebbers van blues muziek kunnen hier naartoe gaan en zich

goed vermaken. Naast de goede muziek en de geweldige sfeer, biedt de

pub ook lekkernijen aan. Voor een rustige musical avond en een

interessante booze sessie, dan is La Porte Noire de plek om naartoe te

gaan!

 +32 2 511 7837  www.laportenoire.be/  rue des Alexiens 67, Cellebroersstraat

67, Brussel

 by Porto Bay Trade   

The Dominican 

"Boutique Hotel in Central Brussels"

Nestled within an old monastery, this boutique hotel has revamped the

building's elegance and established itself as a luxurious place to stay in

Brussels. The rooms are "New York style" with numerous amenities, such

as rainfall showers and quilted comforters, while the architecture of the

hotel itself contains majestic high-arched ceilings and a central courtyard.

Hospitality reaches perfection with the eager service offered to ensure

that your stay at The Dominican is memorable.

 +32 2 203 0808  www.thedominican.be/def

ault-en.html

 info@thedominican.carlton.

be

 Leopoldstraat 9, Brussel

 by eak_kkk   

La Quincaillerie 

"Dinneer in een oude ijzerwinkel"

Eens een ijzerwinkel, nu een trendy restaurant, wordt dit charmante

eethuis regelmatig bezocht door beroemde mensen vanuit heel Europa,

zoals Helmut Kohl, Gérard Depardieu en The Gipsy Kings. Men serveert er

overheerlijke vleesschotels met inbegrip van seizoensgebonden wild en

vis. Oesters en de zeevruchtenschotel zijn de specialiteiten van het huis.

De lunch wordt geserveerd van maandag tot vrijdag alsook het

zogenaamde Wat de bazen vandaag eten3-gangen menu. Het menu

verandert wekelijks volgens de beschikbaarheid van verse ingrediënten.

 +32 2 533 9833  www.quincaillerie.be/nl/  info@quincaillerie.be  Rue du Page 45, Ixelles

 by Tram Bruxelles   

Hotel Métropole 

"Waar Beroemdheden Verblijven"

U wordt met een vriendelijk glimlach begroet wanneer U dit bekende

hotel in het oude stadscentrum betreedt. Majestueus en gebouwd tijdens

de eeuwwisseling, heeft het op magische wijze de originele stijl en sfeer

weten te behouden. De marmeren vloeren, het gekofferde plafond en de

enorme Franse renaissance-stijl luchters in de inkomhal roepen een wow-

gevoel op. Achteraan de hal bevind zich de receptie, omringd door

kristallen lusters en spiegels. Het hotel heeft ook een eigen restaurant en

een belle-epoque café met een verwarmd terras.

 +32 2 217 2300  www.metropolehotel.com/  info@metropolehotel.be  Place de Brouckère 31,

Brussel
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 by EmDee   

Hotel Le Plaza 

"Breng de Nacht door in een Paleis"

Dit centraal gelegen, vijfsterren hotel werd gebouwd in 1930 en was zeer

geliefd bij beroemdheden ald Brigitte Bardot, Gary Cooper, Humphrey

Bogart, Viviane Leigh en Clark Gable. Het sloot zijn deuren in 1976, werd

volledig gerestaureerd en heropende in 1996 met veel succes. De glamour

en charme van het oorspronkelijke gebouw is niet gewijzigd.

Daarenboven zijn er 66 kamers gereserveerd voor niet-rokers. Terwijl U in

het hotel-restaurant dineert, moet U vooral niet nalaten de levensechte

portretten en landschappen die op het plafond zijn geschilderd te

bekijken.

 +32 2 278 0100  www.leplaza-brussels.be/  reservations@leplaza-

brussels.be

 Adolphe Maxlaan 118-126,

Brussel
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