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European Union Parliament 

"See Debates of the EU Parliament"

In de hoofdzetel van de Europese Unie werken rond 22000 mensen uit

alle lidstaten.

 +32 2 245 6224  www.europarl.europa.eu/visiting/ho

mepage/pageContent-area/offer/the

-european-parliament-

hemicycle.html

 Rue Wiertz 60, Brussel

 by William Murphy   

Petit Sablon Square 

"A Tranquil Spot"

Petit Sablon Square, also called Place du Petit Sablon, is a beautiful

square and garden that was built in the late 1800s. The square is

surrounded by 48 statues symbolizing medieval guilds, giving you an

insight into how people used to live. This lovely landscaped garden also

features a fountain with the figures of the Count of Egmont and Count of

Horn.

 +32 2 279 2211 (Tourist Information)  Place du Petit Sablon, Brussel

 by Werneuchen   

Brussels Park 

"Het Grootste Brusselse Park"

Gelegen in het hart van Brussel en omgeven door het Belgische

Parlementsgebouw, de Amerikaanse Ambassade en het Koninklijk Paleis,

is er het Brusselse Nationale Park, een voormalig wildreservaat waar veel

vrijmetselaarssymbolen op het terrein staan en met weelderig groene

gazons. Het park is ook zeker een bezoek waard tijdens de Nationale

Feestdag op 21 juli, en is ook een populaire stek voor concerten en

musicals.

 +32 2 513 8940  www.bruxelles.be/artdet.cfm/5460  rue de la Loi, Wetstraat, Brussel
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Place du Grand Sablon 

"Het betere en elegante plein"

Dit plein is de thuishaven van veel van de betere antiekwinkels, Emporio

Armani, de wereldbefaamde banketbakkersboetiek Wittamer, en nog veel

meer. Dit plein wordt gekenmerkt door een standbeeld van Minerva,

geschonken aan de stad in 1751. hier vindt U ook de Kerk van Onze-Lieve-

Vrouw en de Zavelkerk. Op zaterdag van 09:00u tot 18:00u en op zondag

van 09:00u tot 14:00u is er een antiekmarkt aan de gang. Aan de

overzijde van het plein vindt U de Kleine Zavel, een curieuse tuin, vol

standbeelden.

 +32 2 513 8940  visit.brussels/en/place/Place-du-

Grand-Sablon

 Place du Grand Sablon, Brussel

 by dungodung   

Collegiale Sint-Michiels- en Sint-

Goedele-co-kathedraal 

"Indrukwekkende Gotische Kathedraal"

Deze indrukwekkende kathedraal is de locatie voor de koninklijke

huwelijken en begrafenissen van België. De bouw ervan startte in de 13de

eeuw en werd twee eeuwen later voltooid. Verscheidene kapellen werden

toegevoegd tijdens de 16de en 17de eeuw. Bezoekers aan de kathedraal

zullen ongetwijfeld onder de indruk zijn van dit monumentale staaltje

Brabantse gotiek. Aan de buitenzijde trekken twee torens de aandacht,

terwijl het vanbinnen moeilijk is om de ingewikkelde glas-in-lood-ramen

niet te bewonderen. U kunt er ook de overblijfselen van de 10de eeuwse

Romaanse kerk, waarop de kathedraal werd gebouwd, bezoeken. Er

worden hier regelmatig concerten gehouden met religieuze of klassieke

muziek als thema.

 +32 2 217 8345  www.cathedralisbruxellen

sis.be/

 michgdl@bxl.catho.be  Place Sainte-Gudule, Brussel

 by Ben2~commonswiki   

Jean-Felix Hap Park 

"Great Garden Park"

Jean-Felix Hap Park is a beautiful garden park that is located in Etterbeek.

The property also includes the ruins of a 16th century castle. In 1804 the

mayor of Etterbeek, Albert Joseph Hap, bought the property, which was

eventually donated to the city in 1988. There are many benches and

tables here to lounge at. Recently, some of the park has been converted in

to a educational space that showcases examples of different home

gardens with a diversity of plants and native animals.

 Jean-Felix Hap Park, Etterbeek

 by Nigel's Europe & beyond   

Stadhuis 

"Brussel Begint bij het Stadhuis"

Betreedt de wereldberoemde Grote Markt van Brussel en je ogen vallen

onmiddellijk op dit grandioze gebouw dat dienst doet als brandpunt van

het plein. Het spectaculaire stadhuis werd gebouwd door twee

architecten: de linkervleugel door Jacques van Thienen in 1402, de

rechtervleugel door Jean van Ruysbroeck in 1445-1450. Beide delen

worden samengevoegd door een gotische toren van 97m, bekroond met

een standbeeld van St.-Michael, de patroonheilige van Brussel. Binnenin

bevinden zich een groot aantal kamers die kunst uit de 17de en 18de eeuw

huisvesten. Dit gebouw is 's avonds op zijn mooist, wanneer kunstlicht

een bijna magische dimensie toevoegt aan dit prachtige stadhuis.

 +32 2 297 2211 (Tourist Information)  www.brussels.be/artdet.cfm/4292  Grand-Place 1, Brussel
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Manneken Pis 

"Een Pismanneke dat de Aandacht van

Iedereen Trekt"

Manneke Pis betekent voor Brussel evenveel als de Eifeltoren voor Parijs

en het Vrijheidsbeeld voor New York. Dit kleine beeldje werd in brons

gegoten in 1619 door Jerome Duquesnoy maar werd jammer genoeg

vernield. Er werd een ander gegoten om het te vervangen in 1630.

Ogenschijnlijk gedoemd, werd de vervanging herhaaldelijk aangevallen

door de Fransen en de Engelsen. De geest van het kleine ventje kregen ze

echter niet klein, en de restanten werden verzameld en gebruikt om de

nieuwe gietvorm te maken waarin het huidige Manneke Pis werd gegoten.

Tijdens het hoogseizoen verzamelen bezoekers van over heel de wereld

om de voortdurend verandere kleding van het kleine plassende ventje te

bewonderen.

 +32 6 1262 8950  www.brussels.be/manneken-pis  Rue de l'Etuve 22, Brussel

 by Francisco Anzola   

Grote Markt 

"Prachtigste Plein van Europa"

Dit wordt het prachtigste marktplein van Europa genoemd. De esplanade

wordt volledig omringd door Vlaamse Renaissance gebouwen druipend

van de ornamenten en standbeelden. Het leeft door dagelijkse handel en

een kleurrijke bloemenmarkt. Indrukwekkend als het is overdag, is het 's

nachts nog mooier in de gouden gloed van schijnwerpers. Tijdens de

lente- en zomeravonden, is er een niet-te-missen lichtshow.

 +32 2 279 2211 (Tourist Information)  www.brussel.be/artdet.cfm/5757  Grand Place, Brussel

 by kamsky   

Sandeman's Free Tour of Brussels 

"Brussels By Foot"

Get to know the beautiful city of Brussels without denting your wallet on

Sandeman's popular free walking tour. Over two and a half hours, your

guide will show you all the major sights and attractions of the city,

including Manneken Pis, the Grand Place, Town Hall, the birthplace of the

TinTin comic and many more. Along the way, your guide will share all

kinds of interesting historical facts and fun anecdotes about the city past

and present.

 www.newbrusselstours.com/daily-tours/free-tour-of-

brussels.html

 Grand Place, Brussel

 by Menashri   

Les Marolles 

"Brussel Werkende Klasse"

Dit is de traditionele buurt van de werkende klasse, gedomineerd door het

formidabele Justitiepaleis (gebouwd in 1866-1883 en tot voor kort het

grootste gebouw ter wereld). De Marollen biedt tegenwoordig een brede

keuze aan eetgelegenheden en antiekwinkels. Klasserestaurants liggen er

vlak naast rokerige cafés. De buurt is beroemd door zijn dagelijkse

vlooienmarkt op het Vossenplein, het centrale plein; maar kom vroeg

(voor 6:00u!) als U echt koopjes wil doen.

 Place du Jeu de Balle, Brussel
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Botanical Garden of Brussels 

"National Botanic Garden of Belgium"

Located in the northern edge of the city, the Botanical Garden of Brussels

is a pretty garden that hosts a variety of plants. In 1938, most of the

botanicals were moved to the National Botanic Garden, but this urban

park still remains a beautiful spot to rest or take a stroll amongst the large

trees. The garden still houses 30 of the 52 bronze sculptures that were a

part of the park in the 19th Century. Besides the sculptures and fountains,

the garden feature a gazebo at its center and has a collection of herbs,

carnivorous species and rare and exotic specimens of plants.

 Rue Royale, Saint-Josse-ten-Noode
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Laeken Cemetery 

"Historic Cemetery"

Laeken Cemetery was a major burial site for Brussels' upper and middle

classes throughout the 19th and 20th centuries. The cemetery features

fine examples of funerary art of this period. The grounds also feature an

original bronze cast of Rodin's famous sculpture The Thinker. Right next

to the cemetery is the Church of Our Lady of Laeken, which is also the

final resting place of the Belgian royal family.

 Parvis Notre-Dame, Kerk van Onze-Lieve-Vrouw-van-Laken, Brussel
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