Personalerejse Bruxelles
Dag 1

Gruppen flyver fra Danmark til Bruxelles – der er forbindelser fra både Jylland og Sjælland.
Gruppen afhentes i lufthavnen af bus og dansk lokal guide og undervejs til hotellet får I det første indtryk af den
smukke by gennem en sightseeing, hvor I bl.a. kører forbi EU kvarteret med Berlaymont bygningen som centrum.
Atomium, det kæmpe store jernmolokyle, der var en del af verdensudstillingen I 1958, men fik lov til at blive stående og
er i dag et vartegn for Bruxelles. Efter rundturen kører bussen til gruppens hotel, som er af 4 stjernet standard.
Senere på aftenen er der arrangeret en hyggelig og stemningsfuld middag, hvor I kan smage på nogle af de lokale
specialiteter som Moules Frites (Pommes Frites og blåmuslinger), øl, chokolade og måske belgiske vafler til dessert.

Dag 2

Morgenmadsbuffet på hotellet.
Først på formiddagen tager vi afsted med bus til EU’s hoved kvarter hvor I besøger NATO, Nato er en international
organisation for politisk og militært forsvars samarbejde i den Nordlige del af Atlanterhavet. Besøget i NATO´s
hovedkvarter varer normalt ca. 3 timer.
Efter frokost besøger vi EU, et meget spændende besøg der varer én til to timer og omfatter en introduktion til
Europa-Parlamentets rolle og arbejde ved en informationsmedarbejder og et besøg i Parlamentets plenar-sal. Hvis
Parlamentets kalender tillader det, kan dette besøg efterfølges af et møde med et medlem af Parlamentet. Hvis I
aflægger besøg i Europa-Parlamentet i forbindelse med et plenarmøde, kan I følge debatten direkte fra
tilhørerpladserne i mødesalen.

Dag 3

Morgenmadsbuffet på hotellet.
Sightseeing til fods med dansk talende guide. Her skal I bl.a. se:
Grand Place, et af de mest besøgte steder i Bruxelles. Bruxelles smukke rådhusplads der omgivet af smalle huse med
flotte facader. Her skal I opleve Hotel de Ville (rådhuset), Maison de Breaseurs (bryggernes hus), Maison du Roi eller
Musée de la Ville Bruxelles (bymuseet). Derefter går turen videre til den berømte Rue des Bouchers (slagter gaden) en
restaurationsgade hvor stemningen er meget speciel, nærmest sydlandsk og altid en sjov oplevelse.
Vi foreslår, at I spiser frokost på en hyggelig restaurant Rue des Bouchers.

Dag 3, fortsat

Efter frokost skal I se Bruxelles vartegn - Manneken Pis og besøge verdens ældste overdækkede gågade. (Galeries
Royales Saint-Hubert). Manneken Pis står på hjørnet af Eikstraat og Stoofstraat. Den berømte lille dreng er kun 53 cm.
høj, men alligevel Bruxelles mest kendte seværdighed og maskot. Manneken Pis iføres utallige dragter i forbindelse
med optog og højtideligheder.
Dagen afsluttes med et besøg på Bryggeriet Cantillon, et lille familieejet øl bryggeri hvor der produceres frugt øl og
lagret øl. Intet har ændret sig siden år 1900 hvor familien Van Roy-Cantillon grundlagde bryggeriet. Rundvisningen
tager ca 1 ½ time og efterfølgende smagsprøver på to forskellige øl.
Resten af dagen er til fri disposition.

Dag 4

Morgenmad på hotellet,
Afgang med bus til Lufthavnen. Flyrejse retur til Denmark.

