EXPERIENCE.BRUSSELS



Station op 500 m


Maestro



92, 93 Palais/Paleizen



1,5 Parc/Park

Reserveren is niet verplicht, maar stelt u wel in staat uw bezoektijd te garanderen.
Info en reservatieformulier op: www.experience.brussels
Of je nu maar heel even Brussel aandoet of er al je hele leven woont: hier steek je gewoon alles op over deze verrassende en boeiende
stad!
Alle moderne middelen zijn hier ingezet om wat je moet of wil weten op een spannende, grappige of pakkende manier hapklaar op te
dienen: een gigantisch schaalmodel dat een onevenaarbaar overzicht van de stad geeft en alle puzzelstukjes in elkaar doet vallen, verhalen
van Brusselaars van alle mogelijke leeftijden en achtergronden, een quiz,...
experience.brussels is dan wel een tentoonstelling en superinteressant, maar nooit saai of belerend. In welke buurten vind je wat of wie?
Wat moet je echt eens eten of drinken? Hoe is het om in Brussel te leven en/of te werken?
experience.brussels stap je buiten met antwoorden op je vragen, maar ook een heleboel verse plannen en voornemens, een paar woorden
zalig Brussels dialect én een gepersonaliseerde gif of kaart uit de fotobooth.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van maandag tot vrijdag: 9.30 - 17.30 u • Op zaterdag, zondag en feestdagen: 10 - 18 u
Laatste toegang 30 min. voor de sluiting • Gesloten op 25/12 en 1/01.
Prijs
Gratis toegang
Duur van het bezoek
1u

Informatie voor groepen

Prijs
€1 pp. voor schoolgroepen en vergelijkbare groepen
€60 animatieforfait voor andere groepen (facultatief)
Rondleiding
Online reservering verplicht voor groepen, via het speciale formulier op www.experience.brussels • Pedagogisch aanbod
beschikbaar in het NL, FR, EN
Enkel animaties op werkdagen.
Andere nuttige informatie
Mogelijkheid om ter plaatse te picknicken met uitzicht op het Koningsplein (op reservering).



100 Maximaal aantal personen 15 € In de nabijheid



50 Maximaal aantal personen € 0.50 per groepslid (op reservatie)
Telefoon
02/563.61.11
Email
info@experience.brussels
Ecoles (3-12 ans) NL

Beschrijving
Het spelbord van eB! Pursuit stelt de tentoonstellingsruimte voor. De deelnemers, die in groepjes verdeeld worden, bezoeken de
verschillende zalen op zoek naar het goede antwoord op de vraag die op een kaartje staat dat de animator hen gegeven heeft.
Daarbij moeten ze een beroep doen op het observatievermogen van de groepsleden en moeten ze in groep samenwerken. De
vragen doen hen alle aspecten van Brussel ontdekken. Voor elk goed antwoord worden de spelers beloond met een sticker die ze
op hun spelfiche kunnen kleven. Op het einde van het spel zullen de deelnemers hun fiche vervolledigd hebben en actief elke hoek
van de tentoonstelling hebben bezocht. Deze zeer pedagogische benadering van experience.brussels stelt de spelers in staat hun
algemene kennis, leesvaardigheid en observatievermogen te verbeteren, maar ook om hun gevoel voor werken in teamverband en
het zoeken naar informatie te ontwikkelen. Ideaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar, maar ook voor het talenonderwijs (Nederlands,
Frans en Engels, niveau A1 en A2)!
Duur
100 minuten
Capaciteit
6 om 60 personen
Prijs

1€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Etudiant (>12 ans)

Beschrijving
Het spelbord van eB! Challenge bestaat uit concentrische cirkels en de opdracht bestaat erin om naar het midden van het spel te
geraken. Hiervoor moeten de deelnemers, die in kleine groepen verdeeld zijn, door de verschillende zalen op ontdekkingsreis gaan
en bepaalde uitdagingen aangaan. Deze worden steeds moeilijker en vergen van de jongeren een bepaalde zin voor observatie en
teamgeest. De opdrachten laten hen toe de veelzijdigheid van Brussel te ontdekken. Na elke uitdaging komen ze een beetje vooruit,
maar ze moeten opletten dat ze niet door een ander team in de val worden gelokt! De quiz is geschikt voor het middelbaar, maar
ook voor het talenonderwijs (Nederlands, Frans en Engels, vanaf niveau B1). De leerlingen zullen hun algemene kennis, lees- en
observatievermogen verbeteren en op een andere manier kennis maken met Brussel, maar ook hun vaardigheid in het opzoeken
van informatie ontwikkelen.
Duur
90 minuten
Capaciteit
6 om 60 personen
Prijs
1€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Association NL

Beschrijving
Dis is geen rondleiding... wel een geweldig ploegenspel! Het spelplatform van eB! Challenge bestaat uit concentrische cirkels en de
opdracht bestaat erin om het midden van het spel te bereiken. Hiervoor moeten de deelnemers, die in kleine groepen verdeeld zijn,
uitdagingen aangaan. Ze zullen de verschillende zalen moeten bezoeken om bepaalde uitdagingen aan te gaan. Deze worden
steeds moeilijker en vergen van de jongeren een bepaalde zin voor observatie en teamgeest. Via de opdrachten maken de jongeren
kennis met de veelzijdigheid van Brussel. Na elke uitdaging komen ze een beetje vooruit, maar ze moeten opletten dat ze niet door
een ander team in de val worden gelokt!
Duur
90 minuten
Capaciteit
6 om 50 personen
Prijs
0€
Gratis deelnames
Groepen met een pedagogische opdracht (volwassenenvorming, taalstudenten, alfabetisering,...) worden gelijkgesteld met
schoolgroepen en vallen onder hetzelfde tarief van € 1 p.p., animatie naar keuze inbegrepen.
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
60 €
Aantal personen per gids
25 personen
CE

Beschrijving
Dis is geen rondleiding... wel een geweldig ploegenspel! Het spelplatform van eB! Challenge bestaat uit concentrische cirkels en de
opdracht bestaat erin om het midden van het spel te bereiken. Hiervoor moeten de deelnemers, die in kleine groepen verdeeld zijn,
uitdagingen aangaan. Ze zullen de verschillende zalen moeten bezoeken om bepaalde uitdagingen aan te gaan. Deze worden
steeds moeilijker en vergen van de jongeren een bepaalde zin voor observatie en teamgeest. Via de opdrachten maken de jongeren
kennis met de veelzijdigheid van Brussel. Na elke uitdaging komen ze een beetje vooruit, maar ze moeten opletten dat ze niet door

een ander team in de val worden gelokt!
Duur
90 minuten
Capaciteit
6 om 50 personen
Prijs
0€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
60 €
Aantal personen per gids
25 personen

Maandag : 09:30:00 - 17:30:00
Dinsdag : 09:30:00 - 17:30:00
Woensdag : 09:30:00 - 17:30:00
Donderdag : 09:30:00 - 17:30:00
Vrijdag : 09:30:00 - 17:30:00
Zaterdag : 10:00:00 - 18:00:00
Zondag : 10:00:00 - 18:00:00







T. 02/563.61.11
Rue Royale 4 Koningsstraat - 1000 Brussel
www.experience.brussels
info@experience.brussels
Facebook

Metro PARK lijnen 1 en 5
Metro NAAMSEPOORT lijnen 2 en 6
Tram/Bus KONING lijnen 27-33-38-71-92-93-95
1,5 Parc/Park
92, 93 Palais/Paleizen

Copyright 2022 Attractions & Tourisme vzw. Alle rechten voorbehouden - Officiële website - Met de steun van het Waals Gewest, het
Commissariat Général au Tourisme en de Brusselse Regio

