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Bezoek aan het MIMA Museum
+ Waterbus of boottocht door Brussel
Ontdek het MIMA:
The Millennium Iconoclast Museum of Art
Het MIMA is gevestigd op de opmerkelijke site van
de voormalige brouwerij Belle-Vue, gelegen aan het
kanaal pal in het centrum van Brussel. Het betreft
een nieuw museum met internationale uitstraling dat
hedendaagse, toegankelijke en virale creaties brengt
zoals Street Art.
Het MIMA stelt tijdelijke tentoonstellingen voor, ontmoetingen, projecties, concerten, performances en een
permanente collectie. MIMA herbergt ook een shop,
een restaurant en twee panoramische uitkijkpunten
over het kanaal en over Brussel. Dit alles in een prachtig
gebouw, verdeeld over vier verdiepingen.
Uren: Maandag en dinsdag: gesloten.
Van woensdag tot zondag: 10u - 18u.
Gesloten in januari.
Ingang: Henegouwenkaai 39-41 - 1080 Brussel.
Prijs MIMA:
- Individueel: € 9,50 (< 12 jaar = gratis)
- Studenten, 60-plussers, groepen (> 10 pers.),
werklozen, mindervaliden: € 7,50
- Leerkrachten: 5 €
Contact en info MIMA: 0032 472 61 03 51
info@mimamuseum.eu - www.mimamuseum.eu

Gegidste boottocht (4u)
Welkom aan boord! Vanaf de boot geniet je van de
skyline van de hoofdstad en de nieuwe architectuur op
de oevers. We keren in hartje Brussel en varen richting
‘Groene Gordel’, door de haven van Brussel, langs de
jachthaven en de vermaarde Budabrug.
Het gaat verder langs Vilvoorde ‘Watersite’, Grimbergen
en Kapelle-o/d-Bos, waar de natuur de overhand heeft.
We keren voor de sluis van Zemst en varen terug naar
de opstapplaats.
Prijs boottocht vanaf 50 deelnemers:
€ 20,50 p.p. (inclusief gids)
Lunch: koude schotel vanaf € 13, BBQ vanaf € 22,
buffetten vanaf € 23 p.p.
Het ganse jaar door beschikbaar.
Contact en info boottocht: 0032 2 218 54 10
info@rivertours.be - www.rivertours.be

Waterbus (1u of 2u)
Geen files of parkeerproblemen meer met de Waterbus!
Neem de Waterbus van en naar hartje Brussel. Je kan
inschepen op verschillende haltes en tijdstippen (halte
Sainctelette, op 10 min. wandelen van het MIMA).
Prijs Waterbus:
Tussen € 2 p.p. en € 6 p.p. Fietsen welkom aan boord.
Vanaf mei tot oktober, van maandag tot vrijdag,
van 9u tot 18u.
Contact en info Waterbus: 0032 2 218 54 10
www.waterbus.eu
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