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2u30

1 uur in het museum
1 uur voor de stadsrondleiding

Lang voor het jaar 1000 vestigden enkele
mensen zich langs een kleine rivier, de
Senne, en besloten hun dorp Brosella te
noemen. Dit zou de oorsprong van Brussel
zijn. Beetje bij beetje groeide het dorp en
werd het een stad.
Ontdek de geschiedenis van de stad
Brussel, haar ontwikkeling vanaf de
middeleeuwen tot nu, door middel van een
rondleiding en een kaart die ons in staat
stelt een prachtige reis terug in de tijd te
maken.
Stadsrondleiding proeverij van lokale
producten

We nodigen u uit om een ongelooflijke tocht
te maken, waarbij we monumenten
ontdekken die we dagelijks passeren en
waarvoor we nog steeds niet weten
waarom en hoe ze zijn gebouwd. Deze
monumenten weerspiegelen het bijzonder
turbulente lot van een stad die door andere
landen is gedomineerd. Een stad die de
hoofdstad van België is geworden, maar
ook van Europa. Ze ontdekken betekent zich
in de geschiedenis verdiepen en een beetje
delen in het leven van de Brusselaars door
de eeuwen heen.
Place Sainte-Catherine • Bourse • Place des Martyrs •
Manneken-Pis • L’Hôtel de ville • Galeries Saint-Hubert
• La Cathédrale Saint-Michel • La première enceinte •
Sablon • Palais de Justice • Abbaye de Cambre •
Arcade du Cinquantenaire • Quartier européenne •
Colonne du Congrès, le Palais de Coudenberg • Old
England • Basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg •
Atomium •  Domaine de Laeken

4u00

1u30 te voet + 2u30 met de bus

BÉLGICA GLN TOURISME
W I E  Z I J N  W E  ?

Wij bieden een reeks toeristische
activiteiten aan, exclusief voor de
Portugeestalige gemeenschap, om de
mensen te helpen Brussel-Hoofdstad,
haar rijke erfgoed en culturele diversiteit
te ontdekken. Onze activiteiten worden
geleid door gepassioneerde gidsen die
beschikbaar zijn om groepen te
begeleiden in de Portugese taal in Brussel
of andere steden in België. Bélgica GLN
Tourisme biedt toeristische activiteiten
aan en werkt ook samen met lokale
actoren.

O N Z E  D I E N S T E N
VIP Limousine Service
Individuele ofgroepsrondleidingen
Transfer naar hotel of luchthaven 
Hele dag of halve dag stadstour met
de auto of te voet
Begeleiden van groepen en
organiseren van bezoeken aan
Brussel tijdens vergaderingen,
conferenties en andere soorten
evenementen

G E P E R S O N A L I S E E R D E  T O U R S
Het is mogelijk om een gepersonaliseerde
rondleiding aan te vragen met vermelding
van wat u het meest interesseert in
Brussel !

P R I J Z E N
Tussen 15€ en 60€ per persoon.



2u30 2h30

Ons bezoek begint bij het kasteel van
Karreveld, met een wandeling in de wijk
Koekelberg. Daarna gaan we naar het
Belgian Chocolate Village voor een bezoek,
een workshop en een chocoladeproeverij.
We zullen het Elisabeth Park doorkruisen
om een van de grootste Art-Deco
gebouwen in West-Europa te bezoeken: de
Nationale Basiliek van Koekelberg, met al
haar geschiedenis. We eindigen met het
Panorama op 53m hoogte, een 360° zicht
op Brussel, vergelijkbaar met dat van de Arc
de Triomphe in Parijs.

We zullen een sightseeing tour maken door
plaatsen van aanbidding en herplaatsing.
Kerken vormen een belangrijk onderdeel
van het gebouwde erfgoed in het hart van
Brussel en dragen zo bij aan de opbouw van
het imago van de stad. Belforten,
campanielen, klokkentorens, torens en
koepels waren ooit belangrijke
oriëntatiepunten in het stedelijke landschap
en het omringende platteland. Wij nodigen
u uit om een rondleiding te krijgen in deze
religieuze gebouwen die een transformatie
of uitbreiding hebben ondergaan, maar ook
een reconstructie of verhuizing.
Cathédrale Saint-Michel • Église Sainte Marie-
Madeleine • Place Royal • Quartier du Grand Sablon •
Église Notre-Dame-du Bon Secours • Quartier Saint-
Géry • Place Sainte-Catherine • Place du Béguinage •
Place de Brouckère • Rue Neuve • Bourse • Église
Saint-Nicolas

1h30

Vier lange jaren onder de Duitse bezetting... Het
laat zijn sporen na : gedenkplaten, straatnamen,
herdenkingsplaatsen, enz. De Tweede
Wereldoorlog maakt deel uit van het dagelijkse
leven van de Brusselaars zonder dat ze het
beseffen. Laten we teruggaan in de tijd, op zoek
naar de nasleep van de 40-44-jarige oorlog die
zijn stempel op de stad heeft gedrukt.
Deze rondleiding laat ons zien wat alleen de
getuigen (vandaag zijn ze bijna allemaal
verdwenen) hebben meegemaakt: de zwarte
markt, de aanslagen, de Vlaamse en Waalse
samenwerking, de Duitse militaire bezetting, de
bombardementen, enz. Kortom, het dagelijks
leven van de Brusselaars tijdens de bezetting.
Gare Centrale • Grand-Place • Bourse • Les Marolles et
la Place du jeu de balle • Place Poelaert et le Palais de
Justice • Place du Grand Sablon • Mont des Arts
Optie: 1u30 bezoek aan de tentoonstelling in het
Koninklijk Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis en de tentoonstelling "Oorlog,
Bezetting, Bevrijding". 



2u30 1u30

Rond de 9e eeuw verscheen de wijnbouw in
België. Dit was enkele eeuwen eerder
onwaarschijnlijk vanwege het klimaat en de
ongeschikte grond. In de 4e eeuw wordt in Parijs
vermeld dat de wijnbouw zich steeds meer
verspreidde over het Gallische grondgebied tot
aan de Rijn. In de 8e eeuw was het land bijna
volledig bedekt met wijngaarden, wat zou leiden
tot dit begin in België. De Belgische wijngaarden
waren erg beroemd, vooral ten noorden van Luik,
aan de oevers van de Maas, omdat de hellingen
goed blootgelegd waren. In de 14e eeuw hadden
veel steden hun eigen wijngaarden, binnen of
buiten de stadsmuren. We stellen voor een
bezoek te brengen aan Gudule Wineruy, waar
we samen alle aspecten van een stedelijke
wijnproductie zullen ontdekken.

We zullen een mooie wandeling maken door
Brussel, daterend van het einde van de 9e
eeuw, waarbij we de prachtige harmonieuze
architectuur, de pleinen, de monumenten en de
historische beelden zullen bewonderen. We
zullen ook een proeverij uitvoeren van de
verschillende soorten Belgische en Brusselse
bieren, in de beroemde cafés gelegen in de
steegjes van Brussel.

We houden een gastronomische pauze om
typische Belgische gerechten te proeven. We
bezoeken de Ermitage-brouwerij, een Nano
brouwerij. Het is een onafhankelijke en stedelijke
brouwerij in het hart van Brussel. We geven u
een leuke, complete en didactische rondleiding
rond het brouwsel, de ingrediënten en de
proeverij.

Gare centrale • Galeries Royales • Rue des
bouchers • Place Sainte-Catherine • Place
Saint-Géry • Bourse • Grand-Place •
Manneken-Pis

De keuze van de druivensoorten • De oorsprong
• De belangrijkste principes van de wijnbouw •
Wijnbereidings- en rijpingsapparatuur •
Logistieke uitdagingen 1u30

C O N T A C T
Graça de Luz de Nascimiento
belgica-glntourisme.com
@glntourisme
glntourisme@gmail.com
+32 497 04 09 04

https://www.belgica-glntourisme.com/
https://www.instagram.com/glntourisme/
http://gmail.com/

