
 

VBF Uitstap op 21 mei 2016 

Lokatie: 
AUTOWORLD 

Jubelpark 11 
1000 Brussel 
België 

 

In het spotlicht tijdens ons bezoek: 

 



Hoe te bereiken? 
Openbaar vervoer 

 

Met eigen wagen 

 

Parking  
Toegankelijk langs de Nerviërslaan  
Grote ruime parking voor het gebouw voor meer dan 400 auto’s. 

  



Ons bezoek 

Twee gidsen nemen u mee om 10u30 voor een wandeling door de tijd en 
vertellen met enthousiasme, passie en professionalisme over de 
geschiedenis van de auto, met een halte bij de topstukken van het 
museum.  
Een rondleiding duurt anderhalf uur.  
De gidsen zullen hun verhaal aanpassen volgens de leeftijd en de 
interesses van de groep.  

Na de rondleiding, en na de lunch, kan iedereen rustig het museum terug 
bezoeken (met hetzelfde ticket) om fotomateriaal te verzamelen; dus 
liefst geen foto’s tijdens de gegidste toer. 

Tussen de middag 

 

Neem de tijd, voor of na uw bezoek, voor een koffie of een lunch in de 
Brasserie. Zij is 7 dagen per week open van 11 tot 18 u.  
De keuken is open van 11.30 tot 14 u en biedt een aantrekkelijke en 
gevarieerde kaart met onder meer tal van Belgische specialiteiten.  

 
Entrées €12.00 
Hoofdschotels tussen de €14.00  en €21.00 
Dessert tussen €5.00 en €7.00 

 

Eveneens mogelijkheid tot pick-nick in het Jubelpark  



Nabijgelegen bezienswaardigheden 

Leger museum 
  

Herbeleef duizend jaar militaire geschiedenis van het middeleeuwse 
harnas tot de F-16 ! Ontdek onze wereldwijd beroemde collecties, onze 
tijdelijke tentoonstellingen en onze externe sites. Uniek panorama vanaf 
de arcades. 

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 

Het Jubelparkmuseum (Koninklijke Musea voor Kunst en Geshiedenis) is 
de gedroomde tijdmachine voor een fascinerende reis doorheen tal van 
beschavingen. Egyptische mummies, precolumbiaanse beeldjes, 
middeleeuwse kunstschatten, Gallo-Romeinse munten en nog zoveel 
meer. U komt ogen te kort in dit uitzonderlijke museum! 

De Europeese wijk 

Nabij gelegen is de Europeese wijk met het Parlement (aan het Leopold 
park), de Europeese Commissie, de Committees, het Berlaymont gebouw 
(aan Metro Schuman) ed. meer. 

 


