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Brussel is de hoofdstad van België en wordt tevens vaak als de hoofdstad van Europa gezien.  
Deze rol heeft Brussel te danken aan het feit dat het het bestuurlijk centrum van de Europese Unie 
vormt. U vindt in Brussel een aantal Europese instellingen, zoals de Europese Commissie en het 

Europees Parlement. Aangezien Brussel ook het hoofdkwartier voor de NAVO is, is het een belangrijk 
politiek centrum. De stad is daardoor ook wat zakelijker dan de andere Belgische steden zoals 

Brugge, Gent en Antwerpen.  
Brussel heeft de toerist veel te bieden met een groot aantal prachtige musea zoals het Paleis voor de 

Schone Kunsten, het Magritte Museum en het Muziekinstrumentenmuseum. 
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Dag 1 – Vrijdag 11 oktober 2019 

08.30 uur Vertrek uit Enschede voor de reis naar Brussel. De reis zal circa 4,5 uur in beslag nemen 
(per touringcar). Onderweg wordt een stop gemaakt voor koffie (voor eigen rekening). 

 Voor lunchpakketten aan boord van de touringcar (2 belegde broodjes, vruchtentoetje, 
krentenbol, flesje jus d’orange, flesje water, appel en een snack) wordt gezorgd. 
 

13.30 uur Verwachte aankomst in Brussel. 
 
14.00 uur Bezoek aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten onder leiding van 2 gidsen. 

 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 

In de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zijn verschillende musea 
gevestigd, waaronder het Magritte Museum, het Fin-de-Siècle Museum, het Oldmasters 
Museum, het Modern Museum, het Meunier Museum en het Wiertz Museum. 
 
Hier krijgen wij een rondleiding door de permanente verzameling. 
 

15.30 uur Einde rondleiding. We kunnen  op eigen gelegenheid het museum verder bezichtigen of 
een bezoek brengen aan BOZAR (entreekosten niet inbegrepen) . 
BOZAR is een kunstencentrum in het centrum van Brussel. Voor 2002 was het bekend 
als het Paleis voor Schone Kunsten. Het gebouw uit 1928 is van de art nouveau architect 
Victor Horta. 
Veel tentoonstellingen zijn vrij toegankelijk. Meer informatie op de website www.bozar.be   
 

17.00 uur Vertrek per touringcar naar ons hotel, Radisson Blu, en inchecken. Gelegenheid tot 
opfrissen en omkleden. 

 
19.00 uur Diner in een goed restaurant op loopafstand van het hotel.  
  

http://www.bozar.be/
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Dag 2 – Zaterdag 12 oktober 2019 

Ochtend Ontbijtbuffet in het hotel. 
 
09.30 uur Deze ochtend zal besteed worden aan ‘Art Nouveau, waar Brussel trots op is’ onder 

leiding van lokale gidsen. We beginnen met een stadstour met onze eigen touringcar en 
aansluitend een wandeling onder leiding van 2 gidsen door De Louizawijk/Sint Gillis, 
de wieg van de Art Nouveau in Brussel. De gids laat u kennismaken met enkele 
juweeltjes van de Art Nouveau. Gebouwd door Victor Horta zijn het Hotel Tassel, het 
Hotel Solvay en zijn eigen woning met kantoor waarin thans het Horta Museum (foto 
hieronder). Zij sluiten naadloos aan bij de werken van Hankar, Van Rijsselberghe, 
Brunfaut, Vizzavona en andere, minder bekende architecten.  
 

12.30 uur Einde ochtendprogramma en rest van de middag ter vrije besteding. 
 
Tips voor de vrije middag (voor eigen rekening): 
 
Stripmuseum 

Het Belgisch Stripcentrum, voorheen Belgisch Centrum voor het Beeldverhaal, is een 
museum, gewijd aan het Belgische stripverhaal. Het ligt aan de Zandstraat 20 in Brussel.  
 
Muziekinstrumentenmuseum 

Het Muziekinstrumentenmuseum, afgekort MIM, is het vierde departement van de 
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Dit museum is ondergebracht in het 
voormalige warenhuis "Old England", aan de Hofberg in het centrum van Brussel.  

  
Lunch en diner op eigen gelegenheid. 
 
Overnachting in Hotel Radisson Blu in Brussel. 
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Dag 3 – Zondag 13 oktober 2019 

 Ontbijtbuffet in het hotel en uitchecken. 
Bagage in de touringcar plaatsen en aansluitend vertrek. 

 
09.30 uur Vertrek naar Tervuren voor een bezoek aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. 
 
10.30 uur Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 

Dit museum, sinds 2018 Africa Museum en in het verleden ook Congo-Museum 
genoemd, is één van de elf wetenschappelijke federale instellingen in België.  
Het is gelegen in het Park van Tervuren, ten oosten van Brussel. 
Na een vijf jaar durende vernieuwing is het in 2018 heropend. 
Het wordt ook wel het laatste koloniale museum ter wereld genoemd.  
Het beschikt o.a. over ’s werelds rijkste en meest befaamde verzameling etnografische 
voorwerpen uit Centraal-Afrika en over het volledige archief van Henry Morton Stanley. 
 

 In dit museum krijgen we een rondleiding van circa 90 minuten.  
Daarna is er gelegenheid het museum en het park op eigengelegenheid te bekijken, 
 

 Lunch op eigen gelegenheid. In het museum is het museumrestaurant Tembo,  
 
14.00 uur Vertrek vanuit Tervuren voor de terugreis naar Nederland. 
 
16.00 uur Verwachte aankomst in Eindhoven, waar we afsluiten met een diner bij Piet Hein Eek   
 
18.00 uur Vertrek vanuit Eindhoven naar Enschede. 
 
20.30 uur Verwachte terugkomst in Enschede. 
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Hotelinformatie 

Hotel Radisson Blu **** Brussel 

Het Radisson Blu Royal Hotel Brussel is gunstig gelegen in het stadscentrum en heeft een 
postmoderne (op art deco geïnspireerde) façade met een prachtig atrium, glazen koepel en een rivier 
die ontworpen is door de beroemde architect Michel Jaspers. 
 
De Grote Markt, Manneke Pis en het kunstencentrum BOZAR liggen op loopafstand van het hotel. De 
281 kamers en suites zijn van alle gemakken voorzien en zijn in verschillende stijlen ingericht: Urban 
Style, New York Mansion, Maritime en At Home. 
 
Gasten kunnen kiezen uit 3 restaurants: Sea Grill (eigenaar van 2 Michelinsterren), de unieke 
PebbleWood Corner en het restaurant Atrium met Belgische favorieten van het seizoen. 
Het hotel heeft een fitnessruimte en een sauna. 
 
Voor meer informatie: www.radissonblu.com/nl/royalhotel-brussels  

 

http://www.radissonblu.com/nl/royalhotel-brussels

