COUDENBERGPALEIS
Bereken uw route



Station op 500 m : Bruxelles-Central


Maestro



1,5 Parc/Park

Een ondergrondse ontdekkingsreis in het paleis van Keizer Karel.
Ooit werd Brussel gedomineerd door het reusachtige Coudenbergpaleis. Keizer Karel en het kruim van de Europese adel verbleven er
tussen de twaalfde en de achttiende eeuw. Tot het noodlot toesloeg en een brand het prachtige gebouw verwoestte. Vele resten bleven
echter intact en verdwenen ... onder de grond.
Nu is het een betoverende archeologische site, een netwerk van gewelfde gangen, zalen en verborgen kamers.
Tijdens een bezoek ontdek je de hoofdgebouwen van het paleis en flaneer je door de Isabellastraat, die nu onder de grond ligt!

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van dinsdag tot vrijdag: 9.30 - 17 u • Weekends en Belgische schoolvakanties: 10 - 18 u
Gesloten op maandag en 1/01, 21/07, 25/12
Prijs
Coudenberg : volwassenen: €10 - 65+: €8 - studenten (18-25), gehandicapten, werkzoekenden: €5 - kinderen (<18) gratis
• Coudenberg + BELvue: volwassenen: €18 - 65+: €14 - studenten (18-25), gehandicapten, werkzoekenden: €8 - kinderen (<18)
gratis
Rondleiding
Gratis audiogids op uw eigen smartphone (NL, FR, EN, DE) • Restaurant ter plaatse
Duur van het bezoek
1.30 u

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 15 pers.) Coudenberg €8 • Combiticket met BELvue €14
Rondleiding
Mits reservatie.



80 Maximaal aantal personen 6 €



80 Maximaal aantal personen 17,5 € Ter plaatse



80 Maximaal aantal personen 7 €
Telefoon
02 500 45 54
Email
info@belvue.be







T. 02/500.45.54
Place des Palais 7 Paleizenplein - 1000 Brussel
www.coudenberg.brussels
info@coudenberg.brussels
Facebook

Trein: Centraal Station • Metro: Centraal Station, Park, Troon, Naamse Poort • Tram: 92, 93 (Koning, Paleizen) • Bus: 27, 38, 71, 95 (Koning) • Parking:
Paleizenplein, Grote Zavel, parking Albertina (Stuiversstraat), Troonplein en Hertogstraat • Autocars: Parking in de Hertogstraat (maximaal 5 uur).
1,5 Parc/Park
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