
"Strangest Attractions in Brussels"

Gecreëerd door : Cityseeker

7 Locaties in uw favorieten 

 by Stephane Mignon   

Temple of Human Passions 

"Inspired by Greek Architecture"

The Temple of Human Passions, also called the Pavillon Horta-Lambeaux,

was made by Victor Horta in 1896 in Cinquantenaire Park. The structure

has a neoclassical design with a hint Horta's famous Art Nouveau style.

The building was created to hold the "Human Passions" relief by Jef

Lambeaux, but due to an argument between the artist and the architect

the building remained mostly closed. Currently the building is only open

for a short period of time a few days a week during summer. Lambeaux's

large relief is based on human sins and pleasures and so you may not

want to bring young children to see the artwork.

 Le Pavillon des Passions Humaines, Parc du Cinquantenaire, Brussel

 by zugaldia   

Jeanneke Pis 

"Niet zo Beroemd als Manneke"

In 1985, kreeg Adrien Debouvrie opdracht om een vrouwelijke

tegenhanger van het wereldberoemde Manneke Pis te maken. Nu kan U

in een klein steegje, dat U kan bereiken via een netwerk van doorgangen

van de Beenhouwersstraat, dit beeldje van een ondeugende vrouw die net

hetzelfde doet als Manneke Pis, ontdekken. De fontein werd gebouwd als

eerbetoon aan Trouw. Als U een munt in de kom van de fontein gooit zal

Uw hartewens uitkomen.

 +32 475 460 319  www.jeannekepisofficial.c

om/

 info@jeannekepisofficial.co

m

 impasse de la Fidélité 10,

Getrouwheidsgang, Brussel

 by Jamspoons   

Comic Book Route 

"Brussels' Comic History"

Brussels is arguably the global capital of comics, with a longstanding

tradition of narrative doodling predating even America's superhero boom.

Located throughout downtown Brussels are over 50 murals that depict

characters from a wide assortment of Belgian comic book artists. You can

find most of these by walking along the Rue du Marché au Charbon. While

the murals are a delight in themselves, it may be worth doing a little

reading about the origins of the murals beforehand to get the most out of

the walk.

 www.brussels.be/artdet.cfm?id=5316#a_1  Rue du Marché au Charbon, Rue des Teinturiers, Brussel

https://www.flickr.com/photos/topsteph53/14032842272/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/brussels/876133-temple-of-human-passions
https://www.flickr.com/photos/azugaldia/479892176/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/brussels/140450-jeanneke-pis
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirou_at_Place_Sainctelette,_Brussels.JPG
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://cityseeker.com/nl/brussels/953143-comic-book-route
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Nemo33 

"World's Deepest Diving Pool"

Nemo33 is a pure haven for the avid diver since it is the deepest diving

pool in the world! John Beernaerts established Nemo33 in 2004 since he

wanted to create an environment where divers could enjoy the experience

of diving in the deep blue sea, in spite of it being in a pool. If you are a

newbie and wish to learn this sport or are an expert who would like to

hone your skills, classes for varied skill levels are conducted here. Enroll

for any of their courses, and soon you will be swimming and diving like the

animated fish Nemo!

 +32 2 332 3334  www.nemo33.com/  dive@nemo33.com  Rue de Stalle 333, Uccle,

Brussel

 by Nigel+Swales   

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 1313  www.minieurope.com/  info@minieurope.com  avenue du Football 1,

Bruparck, Brussel

 by Foto: Accountalive,

Bauwerk: Ingenieur André

Waterkeyn (1917–2005),

Architekten André und Jean

Polak (André: 1914–1988,

Jean: 1920–2012).   

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 4775  www.atomium.be/  info@atomium.be  Place de l'Atomiumplein 1,

Brussel

 by Winny Biets   

Brupark 

"Plezier voor de Hele Familie"

Tijdens de wereldtentoonstelling van 1958 was Vrolijk België één van de

favorieten. Deze samenvoeging van 'antieke' bars was bedoeld om de

hoge levenskwaliteit van België te tonen. Na de tentoonstelling werd

alles, behalve het Atomium , afgebroken, maar Vrolijk België is terug. Het

heet nu Brupark>, het huisvest een enome Kinepolis cinema, het

zwemparadijs Oceadium, het populaire Mini-Europa, alsook het

wereldberoemde Atomium. Brupark kan het hele jaar door bezocht

worden. De bars en restaurants hebben leuke terassen; er is een

speelplein, een internet-café en een mooie Venetiaanse (paarden) molen.

De toegang tot het dorp is gratis. Gelieve de website te bezoeken voor

prijzen van de attracties.
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 www.bruparck.com/  info@bruparck.com  Boulevard du Centenaire 20, Brussel
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