
100% BRUSSEL, ontdEk dE Stad in 6 wandELingEn!

Waarom de 100% BrUSSeL StedengidS?

+ bijzondere adressen op het gebied van sightseeing, shoppen,
   culinair en avontuurlijk genieten 
+ 6 wandelingen 
+ bevat tips van locals
+ uitneembare centrumplattegrond
+ goede prijs-kwaliteitverhouding (€ 11,95)

De beroemdste Belgische 

chansonnier zien optreden.

Vergaap je aan de 

schoonheid van de oude 

gebouwen.

Nog niet moe? Hier kun 

je lekker swingen bij een 

bandje.

Bezoek een voorstelling in 

het theater of een concert.

Ga mosselen eten in de 

eetzaal van dit restaurant.

Trek de portemonnee 

en koop die geweldige

designerjurk.

Éditions Jacques Brel grote markt ancienne BelgiqueBeursschouwburgLe Pré Saléantoine dansaert

6x zeker doen volgens de locals!

BEStEL

HiER!

B R U S S E L

o n t d E k  d E  S t a d  i n  n o - t i M E !M E t  U i t n E E M B a R E  p L a t t E g R o n d 

gRatiSwandELing En LEUkE tipS oMtE doEn inBRUSSEL

http://clk.tradedoubler.com/click?a=1505558&p=67859&g=17297694&epi=1001004006443403


Wandeling uit 100% Brussel

Neem vanaf het Centraal Station de Duquesnoystraat, steek het Sint-Jansplein over en ga het Oud Korenhuis 1  in waar je kunt luisteren naar Jacques 
Brel 2 . Wie behoefte heeft aan koffie bezoekt Novo 3 . Ga vervolgens rechts de Eikstraat in totdat je Manneken Pis 4  in de ogen kijkt. Ga de Stoof-
straat in en neem links de Vrunstraat voor het Museum van Cacao en Chocolade 5 . Loop rechtdoor tot de Grote Markt 6  7  8  9  10 . Verlaat deze 
door de Haringstraat en bezoek het Marionettentheater Toone 11 . Loop dan rechts de Grasmarkt verder af tot de Sint-Hubertusgalerijen 12  13  14 . Aan 
het einde van de galerij steek je schuin links over voor een drankje 15 . Of loop links de Schildknaapstraat in en neem dan rechts de Leopoldstraat totdat 
je op het Martelarenplein 16  staat. Loop rechtdoor en ga links de Koolstraat in. Je kruist nu de Nieuwstraat met de bekende winkelketens. Bezoek de 
Finisterraekerk 17  of loop erlangs tot je links de Adolphe Maxlaan ingaat, tot het einde van het Brouckèreplein. Ga daar links de Wolvengracht op tot je 
de Muntschouwburg 18  ziet. Loop rechts de Kleerkopersstraat in en links de Grétrystraat, die overgaat in de Beenhouwersstraat. Jeanneke Pis 19  vind 
je links in de Getrouwheidsgang. Na haar bezocht te hebben, loop je terug en ga je de Greepstraat in voor Het B-gevaar 20 . Steek aan het einde schuin 
de Grasmarkt over of sla rechtsaf voor een drankje in L’Image de Nostre-Dame 21 . Voor Darcis 22  ga je de Kleine Boterstraat in. Aan het einde zie je 
aan je rechterhand de Sint-Niklaaskerk 23  en de Beurs 24 . Loop links langs de Beurs naar het Scientastic Museum 25 . Vervolgens loop je rechtdoor de 
Auguste Ortsstraat in, waar de Beursschouwburg 26  ligt. Ga rechtdoor om te winkelen in de Antoine Dansaertstraat 27  28  29   30 , waarna je rechts af-
slaat voor een bezoekje aan de kapper 31 . Dan rechts de Vlaamsesteenweg 32  33  in, waarbij je het Sint-Katelijneplein 34  passeert. Aan het einde van 
de Sint-Katelijne-straat ga je rechts de Visverkopersstraat in en steek je de Dansaertstraat over naar het Sint-Goriksplein 35  36 . 
Daar eindigt de wandeling. Tenzij je Aziatisch wilt eten, dan ga je de Jules van Praetstraat in. Voor een popconcert loop je die 
straat uit en ga je rechts de Anspachlaan in 37 .
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www.100procentbrussel.nl
BEStEL

nU!

1  Love Me Tender
2  Éditions Jacques Brel
3  Café Novo
4  Manneken Pis
5  Museum van Cacao en  

 Chocolade
6  Grote Markt
7  Museum van de Stad  

 Brussel

8  Brouwerijmuseum
9  Stadhuis
10  Everard ‘t Serclaes
11  Marionettentheater  
 Toone
12  Sint-Hubertusgalerijen
13  Arenberg Galeries
14  Delvaux
15  A La Mort Subite

16  Martelarenplein
17  Finisterraekerk
18  Koninklijke   
 Muntschouwburg
19  Jeanneke Pis
20  B-Gevaar
21  l’Image de Nostre-Dame
22  Jean-Philippe Darcis
23  Sint-Niklaaskerk

24  Beurs
25  Scientastic Museum
26  Beursschouwburg
27  Antoine Dansaertstraat
28  L’Archiduc
29  Kasbah
30  Bonsoir Clara
31  Cut Me 
32  Le Pré Salé

33  Rosa’s
34  De Noordzee
35  Rijkeklarenkerk
36  Zebra Bar
37  Ancienne Belgique

http://clk.tradedoubler.com/click?a=1505558&p=67859&g=17297694&epi=1001004006443403

