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 by Ben2   

Koninklijk Instituut voor

Natuurwetenschappen 

"Een Organische Ervaring"

Dit museum verkent de natuurlijke schatten van onze fascinerende

planeet. De tien permanente zalen met thema's als Walvis Hall, Van

Mannen en mammoeten, Noordpool-zuidpool, en Insecten Hall, stellen u

in staat vele facetten van de wereld waarin wij wonen te ontdekken. In

aanvulling op de galerijen, biedt het museum enkele tijdelijke

tentoonstellingen. Dit museum is eigendom van het Koninklijk Belgisch

Instituut, en dient tevens als een onderzoeksinstituut.

 +32 2 627 4238  www.naturalsciences.be/  info@naturalsciences.be  Rue Vautier 29, Brussel

 by Daderot   

Leopold Park 

"Pretty, Urban Park"

Leopold Park covers a large, landscaped space on Belliardstraat. With a

history that dates back to 1880, the urban park still includes hints of this

long, ancient history. Over the years, it has played many roles, starting out

as a zoological park, then as a part of the campus for Solvay School of

Commerce, and now as a popular public park. Home to a beautiful pond

that's sustained by the nearby Maelbeek lake, Leopold Park, or

Leopoldspark (Dutch), offers gorgeous views and a cool, shaded place

where you can relax and soak up the sun with your family.

 Belliardstraat, Brussel

 by Nietjuh   

Serneels 

"Ladingen knuffeldieren"

Deze grote winkel, naast het Conrad International Brussels, veroopt

ladingen knuffeldieren in alle maten en gewichten. Er zijn ook enkele

kinderkostuums beschikbaar. Dit is een goede stek om een geschenk voor

uw kind te kopen. In de winkel is er niets wat Uw kind niet zou willen. U

kan hier zelfs iets sentimenteels kopen voor een speciale geliefde.

 +32 2 538 3066  www.serneels.com  info@serneels.be  avenue Louise 69, Brussel

 by Booking.com 

Hotel Bristol Stephanie 

"Noorse Luxe op de Louisalaan"

Dit hotel biedt een aangename combinatie van elegantie en ruim comfort.

Bij de renovatie in 1996 werden de kamers behandeld met gezellige

Scandinavische accenten en extra modern comfort. Er zijn ook anti-

allergie vertrekken en kamers uitgerust met kitchenette. Ontspan in de

Stefany's bar of in het restaurant Le Chalet d'Odin waar U kan kiezen uit

een ruime selectie van nationale en internationale gerechten en

vegetarische heerlijkheden.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9um_des_Sciences_naturelles_de_Belgique_%28entr%C3%A9e%29.JPG


 +32 2 543 3311  www.thonhotels.com/our-

hotels/belgium/brussels/th

on-hotel-bristol-stephanie/

 bristol@thonhotels.be  avenue Louise 91, Louizalaan

91, Brussel

 by Daderot   

Museum van Muziekinstrumenten 

"De Grootste Collectie ter Wereld"

In dit magnifieke Old England-huis, een indrukwekkend pand van

architect Santenoy uit 1899, net achter de Kunstberg, heeft het

Muziekinstrumentenmuseum (met een collectie van 7.000 het grootste ter

wereld) eindelijk de plek gekregen die het verdient. Zo'n 1.500

instrumenten worden er tentoongesteld en bezoekers krijgen een

hoofdtelefoon mee waarmee ze die instrumenten kunnen beluisteren. Er

is een museumwinkel en een bibliotheek die na afspraak bezocht kan

worden. Op de zesde verdieping is er een restaurant, dat een

adembenemend zicht op de stad biedt.

 +32 2 545 0130  www.mim.be/  Rue Montagne de la Cour 2, Brussel

 by Booking.com 

NH Stéphanie 

"Kortbij de Louisalaan"

NH Stéphanie is centraal gelegen in het hart van het zakendistrict en

vlakbij de shoppingbuurt van de Louisalaan. Van hier kan je te voet de

stad gaan bezichtigen, of zelfs de metro nemen. Interessante plaatsen in

de onmiddellijke omgeving zijn bv. het gerechtshof en de Grote Zavel.

Hoewel dit hotel niet erg groot is, en het aan charme ontbreekt, wordt het

toch aanbevolen voor het comfort en luxe wordt gegarandeerd door het

personeel en de eigenaars.

 +32 2 537 4250  www.nh-hotels.com/hotel/

nh-brussels-stephanie

 nhstephanie@nh-

hotels.com

 rue Jean Stas 32, Jean

Stasstraat 32, Saint-Gilles

 by "Yellow Sky Photography" 

Crosly Bowling 

"Bowling & More"

Crosly Bowling is a nice option in the Sablon to take the whole family out.

It features 25 lanes, a laser game arena, a banquet room and a rooftop

restaurant. Enjoy a friendly or competitive game with family and friends

and then savor their delicious dishes in their restaurant before playing the

next match.

 +32 2 733 33 60  www.crosly.be/  Boulevard de l'Empereur 36, Brussel

 by Rama   

Théatre Royal De Toone 

"A Puppet Theater"

One of Brussels' most popular attractions, The Théatre Royal De Toone

has been entertaining audiences with marionette puppets since 1830. Not

just for kids, the Toone puts on shows by Shakespeare, Faust, and other

famous playwrights, all adapted to include some of the theater's

trademark humor. Located close to the Grand Palace, the Toone offers

shows in Dutch, Spanish, English, German, and Italian upon request. If

you're planning a visit, reservations are recommended, as the Toone's

shows tend to be very busy.

 +32 2 217 27 53  www.toone.be/spip.php?page=choi

x_lang

 Rue du Marché aux Herbes 66, Brussel



 by Booking.com 

Novotel Brussels off Grand'Place 

"Spaanse Stijl in het Stadscentrum"

Het hotel is ideaal gesitueerd, juist om de hoek van de Grote Markt en

slechts enkele minuten van het Centraal Station. Alle belangrijke

toeristische bezienswaardigheden bevinden zich op wandelafstand. Dit is

een gloednieuw, luxueus hotel in 16de eeuwse Spaanse stijl. Alle kamers

hebben een eigen badkamer en er is een gratis parkeer-garage voor de

gasten. Een kindvriendelijke gelegenheid, dit is een perfect hotel voor de

hele familie.

 +32 2 514 3333  all.accor.com/hotel/1030/index.en.s

html#origin=novotel

 rue du Marché aux Herbes 120,

Grasmarkt 120, Brussel

 by Prayitno   

Hotel Aris 

"In het Centrum van Brussel"

Hotel Aris is een modern hotel, op slechts 20 meter van de Grote

Markt/Grand Place, en kortbij de Beenhouwersstraat/Rue des Bouchers,

waar U kan eten wat Uw hart begeert. Winkels en cultureel interessante

plaatsen zijn er in overvloed aanwezig. Alle kamers hebben moderne

voorzieningen. 's Ochtends kan U er genieten van een heerlijk en

weelderig, warm, Amerikaans ontbijtbuffet.

 +32 2 514 4300  www.arishotel.be/  aris@3sh.be  rue du Marché aux Herbes

80, Brussel

 by zugaldia   

Amigo Hotel 

"Luxueuze Gevangenis"

Van dit vreemdsoortige hotel net naast de Grote Markt wordt gezegd dat

het één van de mooiste in de stad is. Amigo betekent gevangenis in het

lokale dialect. Dus waar men zich nu kan onderdompelen in het comfort

van een vijfsterrenhotel zaten vroeger gevangenen vastgeketend. De

kamers zijn magnifiek en ruim, perfect voor wittebroodsweken en

romantische uitjes. De bediening is van de bovenste plank, en is inclusief

een conciërge die 24 uur per dag beschikbaar is om uitstappen te boeken,

meertalig personeel en een parkeerdienst.

 +32 2 547 4747  www.roccofortehotels.co

m/hotels-and-resorts/hotel-

amigo

 reservations.amigo@roccof

ortehotels.com

 rue de l'Amigo 1, Brussel

 by DWilliams   

The Grasshopper 

"Knuffelige Speelgoedwinkel"

The Grasshopper is een plaats waar U gemakkelijk aan het dromen slaat!

Dit is een speelgoedwinkel waar niet één technologische gadget

gevonden kan worden. Er zijn knuffeldieren in elke kleur, vorm en maat.

En speelgoed om op te winden met een sleutel om ze te laten bewegen of

muziek te laten maken. U kan er zwevende zeemeeuwen kopen om aan

het plafond te hangen, en eendjes om op te vissen, net zoals op de

kermis. Alles in deze winkel werd gemaakt in kleine ateliers. Deze winkel

is een plaats waar U rust vindt en u zich herinnert hoe het was om kind te

zijn!

 +32 2 511 9622  www.thegrasshopper.be/  buy@thegrasshopper.be  rue du Marché aux Herbes

39, Brussel



 by "Casa Velas Hotel"   

Radisson Blu 

"Alles wat uw Hartje Begeert"

In zijn prijsklasse, is het Radisson Blu misschien wel het mooiste hotel in

Brussel. Het hotel heeft een art deco voorkomen en straalt luxe uit. Er zijn

vier soorten kamers: Art Deco, Oriëntaals, Maritiem en Thuis. De hotelbar

is van betere klasse, en mis vooral de Sea Grill niet, een van de beste

restaurants in Brussel. Een perfecte plaats voor degene die op zoek is

naar een beetje extra stijl.

 +32 2 219 2828  www.radissonhotels.com/

en-us/hotels/radisson-colle

ction-grand-place-brussels

 info.brussels@radissonblu.

com

 rue du Fossé aux Loups 47,

Brussel

 by Benoît Prieur   

Belgisch Centrum van het

Beeldverhaal 

"Museum voor Stripverhaal"

In dit verbluffende oude warenhuis Waucquez, dat Victor Horta in 1903

bouwde voor een textielmagnaat, gaan nu twee Belgische specialiteiten

hand in hand: art nouveau en het stripverhaal. Er is een interessante

permanente tentoonstelling, met o.a. stripwerken van meer dan 650

tekenaars: het Uitstalraam der Verbeelding en Strip in Beweging. Het

einde van de tweede wereld oorlog, vele kunstenaars uitgekomen, Hergé

was één, bekend voor zijn stripverhaal Tintin. Regelmatig worden er ook

dynamische tijdelijke tentoonstellingen gehouden. Verder is hier ook een

fraaie stripwinkel, Slumberland, een fijne brasserie en een bibliotheek, die

de grootste stripverzameling ter wereld heeft.

 +32 2 219 1980  www.comicscenter.net/en

/home

 visit@comicscenter.net  Rue des Sables 20, Brussel

 by Marc Ryckaert (MJJR)   

Jubelpark 

"Een Triomf voor Brussel"

Koning Leopold II gaf ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de

onafhankelijkheid van België opdracht voor het aanleggen van dit park

met deze grandioze triomfboog. Vandaag kan U enkele van zijn musea

bezoeken, Autowereld en het Jubelpark museum, of U kan even uitrusten

op het zachte gazon en de prachtige herenhuizen bewonderen. U vindt

hier ook de Grote Moskee en de Tempel der Driften (het eerste monument

van Victor Horta). Elk jaar op 21 juli, de nationale feestdag, is er 's avonds

vuurwerk te zien. Het Jubelpark is een ideale plaats voor iedereen.

 +32 2 513 8940  Parc du Cinquantenaire, Brussel

 by "Rob Laughter on

Unsplash" on Unsplash   

Theater la Montagne Magique 

"Ku nst voor Jongeren"

Geopend in 1995 door de stad Brussel, het Magic Mountain Theater is een

centrum voor jongeren om creativiteit en artistieke expressie op een

culturele gevoeligheid en open omgeving te ontdekken. Ze beschikken

over een volledig programma met activiteiten, optredens voor de hele

familie en veel meer.

 +32 2 210 1590  lamontagnemagique.be/  Rue du Marais 57, Brussel



 by Booking.com 

Marriott Brussels 

"Centaal Gelegen Marriott"

In de nabijheid van de meeste populaire attracties van de stad biedt het

Brusselse Marriott Hotel luxe-acommodatie voor de zakenreiziger en voor

de toeristen aan. Het Marriott Brussels is binnen wandelafstand van de

Grote Markt en de Kunstberg en biedt alle moderne voorzieningen. Twee

inpandige restaurants, de Bar de La Senne en de Brasserie Le Sauvoir,

serveren de mecenassen een breed gamma van traditionele Belgische

kost. Voor inlichtingen of reservaties, bezoek de website.

 +32 2 516 9090  www.marriott.com/hotels/travel/bru

dt-brussels-marriott-hotel/

 rue Auguste Orts 3-7, Auguste

Ortsstraat 7, Brussel

 by Marc Ryckaert (MJJR)   

Royal Museum of the Armed

Forces and of Military History 

"Millennium van Oorlogsvoering"

Het Koninklijk Legermuseum behuisd historische wapens, harnassen,

medailles en wimpels uit de hele wereld. Het museum streeft naar het

illustreren van de evolutie van de technologie van de oorlog vanaf de

Middeleeuwen.

 +32 2 737 7833  www.klm-mra.be/  infocom@klm-mra.be  Parc du Cinquantenaire 3,

Brussel

 by 

Miguel+Discart+%28Photos+V

rac%29   

Autowereld 

"Prachtig Automuseum in het Jubelpark"

Dit museum is een sprookje, niet alleen voor grote jongens, maar voor

iedereen die ooit gedroomd heeft aan de start te staan van een Grote Prijs

Formule 1. Hier worden 450 auto's verzameld uit de collectie van de

Gentse industrieel Ghislain Mahy, die er thuis zo'n 1000 heeft staan. U

vindt hier niet alleen de vroegste modellen, maar ook pronkstukken van

Minerva, de Belgische Rolls-Royce van de jaren 30, en een limousine van

JF Kennedy. In de d'Ieterenzaal kunt u wegdromen bij een fraaie collectie

koetsen. Geleide bezoeken dient u aan te vragen.

 +32 2 736 4165  www.autoworld.be/  info@autoworld.be  Parc du Cinquantenaire 11,

Jubelpark, Brussel

 by "keith ellwood"   

Kindermuseum 

"Ludieke Tentoonstellingen voor Kinderen"

Dit prachtige doe-museum voor kinderen van 4 tot 12 jaar is echt een

bezoekje waard. Er hangt hier een magische sfeer en kinderen ontdekken

er spelenderwijs heel wat over hun gevoelens, talenten en zintuigen.

Professionele animatoren verwelkomen de jonge bezoekers en gidsen

hen door de vele ateliers. Deze ontdekkingstocht duurt 2 uur en is een

spannende, prettige en leerrijke ervaring voor jong en oud. Het museum

werkt steeds rond een thema uit het dagelijks leven. Om de drie jaar is er

een ander thema.

 +32 2 640 0107  www.museedesenfants.be

/

 info@childrenmuseum.be  rue du Bourgmestre 15,

Ixelles



 by _Alicja_   

Kat en Muis 

"Trends for Hummeltjes"

Deze winkel, Cat & Mouse, is geliefd voor zijn betere designer

kinderkleding. Hier vindt U van de beste designer labels zoals Claude Vell,

Topo, Claude Hontoir, Lalalou, Paul Smith, Pom d'Api and Dries Van

Noten, in kleine maatjes. Het kledingaanbod gaat van zuigelingen tot

kindermaten.

 +32 2 514 3234  rue Antoine Dansaert 32, Antoine Dansaertstraat 32,

Brussel

 by KassandraBay   

Atlas Hotel Brussels 

"Hotel op een Pittoreske Locatie"

Dit hotel bevindt zich tussen het St-Catharinaplein en de beurs. De

omgeving is één van de meest schilderachtige van Brussel en is op slechts

vier minuten wandelen van de Grote Markt. De moderne kamers hebben

allemaal een eigen badkamer en toilet, alsook al het nodige comfort. Vijf

kamers hebben een kitchenette, en voor langere verblijven zijn er vijf

duplexflats. Dit hotel is ideaal voor lange vakanties, families met kinderen,

en zakelijke vergaderingen.

 +32 2 502 6006  www.atlas-hotel.be  info@atlas-hotel.be  rue du Vieux-Marché aux

Grains 30, Oude Graanmarkt

30, Brussel

 by BRONKS 

Bronks 

"Presenteren van Innovatie Theatreale

Optredens"

Bronks begon als een innovatieve theatergroep in het jaar 1991. Na bijna

20 jaar professionele theater en stage producties, richtte Bronks zijn

eigen performance plek op, op de Varkensmarkt in het jaar 2009. Bronks

is betrokken bij kinderacteurs en amateurgroepen en daarnaast leent het

steeds support aan stage acteuren door toneelstukken en

theaterworkshops te organiseren. Het bekende 'Bronks Festival' is een

viering van innovatieve drama. Optredens wrden zowel in Bronks eigen

theater als op verschillende plekken in Brussel gehouden. Bezoek de

website voor de agenda van de evenementen.

 +32 2 219 9921  www.bronks.be/  info@bronks.be  Rue du Marché aux Porcs

15-17, Brussel

 by Val choko   

Parc de Woluwe 

"Natuurlijke Schoonheid"

Het Park van Woluwe biedt een schat aan natuurlijke schoonheid, met

groene terreinen, rustgevende vijvers en een mini-golfbaan. Het park trekt

veel dierlijle 'bezoekers', inclusief een brede waaier van watervogels. Er

zijn kano- en vismogelijkheden, neem dus een picknick lunch mee om er

een leuke dag van te maken, en ontsnap uit de stad voor een gezonde

portie rust!

 Avenue de Tervueren, Woluwe-Saint-Pierre



 by ~Brenda-Starr~   

Le Rat Conteur 

"Voor de Hele Familie"

Deze mooie boekhandel heeft een enorme keuze in Franse kinderboeken.

De winkel is vlabij het Woluwe Shopping Center en is dus makkelijk

bereikbaar. Er is een lees- en speelhoekje waar de kinderen de boeken

kunnen bekijken. Er zijn kleurboeken, sprookjes en spannende boeken.

Het gebouw naast Le Rat Conteur huisvest een boekhandel voor

volwassenen genaamd A Livre Ouvert.

 +32 2 762 6669  www.alivreouvert.be/  rue Saint-Lambert 116, Sint-

Lambertusstraat 116, Woluwe-Saint-

Lambert

 by H. Michael Miley   

Mini-Europe 

"Europa aan Je Voeten"

Bezoek alle hoogtepunten van Europa in miniatuur. Geen Kanaaltunnel

nodig: Big Ben is op slechts enkele stappen van de Eifeltoren. Wat

bijdraagt aan het plezier is het feit dat U Mini-Europa niet enkel kunt

bewonderen, maar er ook aan kunt deelnemen. Wilt U de Vesuvius tot

uitbarsting laten komen? Druk gewoon op de knop. Wilt U de Berlijnse

Muur nog eens neerhalen? Ga ervoor. De miniatuurbomen en -planten in

het park maken dat alles er realistisch uitziet op schaal. Tijdens de

weekends in het hoogseizoen kunt U het park ook 's avonds bezoeken en

genieten van het muzikale vuurwerk-schouwspel. Plezier voor jong en

oud. Bezoek de website of bel voor de toegangsinformatie.

 +32 2 474 13 11  www.minieurope.com/  info@minieurope.com  avenue du Football 1,

Bruparck, Brussel

 by waldomiguez   

Atomium 

"Ode aan de Wetenschap"

Deze unieke structuur bevindt zich vlakbij interessante plaatsen zoals

Brupark, Oceade, Mini-Europa en het tentoonstellingspark van Brussel.

Ingenieur André Waterkeyn ontwierp dit prachtige gebouw voor de

Wereldtentoonstelling van 1958. het is een kristalmolecule van ijzer,

miljarden keren uitvergroot. Negen enorme ijzeren bollen (de negen

Belgische provincies voorstellend) worden samen gehouden door ijzeren

gangen. De constructie is 102 meter hoog en weegt niet minder dan 2.400

ton. U kunt er de lift gebruiken, ooit de snelste ter wereld, om naar de top

te gaan voor een zicht van de stad. Er loopt ook een tentoonstelling over

het Atomium in strips van 1958 tot nu, en een film over de bouw van het

Atomium.

 +32 2 475 47 75  www.atomium.be/home/c

over

 info@atomium.be  Place de l'Atomiumplein 1,

Brussel

 by Booking.com 

Novotel Brussels Airport 

"Goed Hotel bij de Luchthaven"

Novotel Brussels Airport is ongeveer 12 km van het centrum maar het is

kortbij de luchthaven, dus is het niet enkel ideaal gelegen voor hen die

vertrekken, maar ook voor hen die juist zijn aangekomen. Het hotel biedt

een gratis shuttledienst van en naar de luchthaven. De kamers zijn

comfortabel bemeubeld en zijn uitgerust met kabeltelevisie en een

badkamer. Voor toeristen die juist zijn aangekomen: het personeel zal U

graag informeren over alle Belgische toeristische attracties.

 +32 2 725 3050  all.accor.com/hotel/0467/index.en.s

html

 avenue Léonard de Vinci 25, Leonardo

da Vincilaan 25, Zaventem



 by JÄNNICK Jérémy   

Aqualibi 

"Make a Splash"

Located about a half hour's drive outside of Brussels, Aqualibi is a water

park offering a fun time for the entire family. Make your way down slides

and tubes and make a real splash. They have something for everyone,

including a splash zone with no standing water for kids, and tall slides for

the thrill-seekers in your group. An onsite restaurant offers fries, burgers,

and more for when you've worked up an appetite.

 +32 10 42 1603  www.aqualibi.be  info-wbe@walibi.com  Boulevard de l'Europe 100,

Wavre

 by Benjilambrecht   

Walibi Belgium 

"Rockin' Roller Coasters"

Walibi Belgium is a destination for family fun. Ride roller coasters to your

heart's content and then enjoy dining and shopping in the park. Enjoy the

thrills of the twists, turns, and loops on the Cobra roller coaster. Then,

head to La Grande Roue for an unbeatable view of the park from the top

of this ferris wheel. There are enough rides to keep everyone in the group

happy all day. Moreover restaurants like Pizza Solo and Swing Fries are

there to help you fuel up if you need to take a break.

 +32 1042 1500  www.walibi.com/belgium/

be-en

 info-wbe@cda-parks.com  Boulevard de l'Europe 100,

Wavre
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