ATOMIUM
Bereken uw route



Station op 1900 m : Bockstael



6 Heysel / Heizel



Autoparking



Busparking
40 plaatsen


Maestro



7 Heysel / Heizel

HET SYMBOOL VAN BELGIË EN BRUSSEL.
Het Atomium werd ontworpen en gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van Brussel in 1958 en houdt het midden tussen beeldhouwkunst
en architectuur.
Het was het belangrijkste paviljoen en tevens zinnebeeld van Expo 58.
De constructie stelt een elementair ijzerkristal voor dat 165 miljard keer werd vergroot, en is met haar unieke silhouet in de loop der jaren
uitgegroeid tot het symbool van Brussel en België.
Het Atomium vindt zichzelf voortdurend opnieuw uit en verrast zijn bezoekers met tentoonstellingen en grote evenementen, waardoor het
jaar na jaar zijn plaats in het kransje van bezienswaardigheden in de hoofdstad van Europa behoudt.
DE MAGIE VAN DE ARCHITECTUUR, DE GENEUGTEN VAN DE CULTUUR.
 een surrealistische wandeling door buizen en bollen

 het mooiste panorama (360°) van Brussel en zijn omgeving (92 m)
 een panoramisch restaurant met een 100% Belgisch menu (95 m)
 een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het gebouw
 een tijdelijke tentoonstelling op 2 niveaus
 een winkel boordevol originele geschenken.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Elke dag van 10.00 tot 18.00 u (kassa om 17.30 u gesloten)
Ook open op 24/12 en 31/12 van 10.00 tot 16.00 u - op 25/12 en 1/01 van 12.00 tot 18.00 u.
Prijs
volwassenen €16 • 65+ €14 • kinderen (> 115 cm), studenten (< 18): €8,50
kinderen (<115 cm), gehandicapten: gratis • Design Museum Brussels inclusief.
Combiticket met Mini-Europe beschikbaar.
Duur van het bezoek
1 tot 1.30u

Informatie voor groepen

Prijs
Minimum 20 personen: • volwassenen €14 • 65+: €12 • kinderen (>115 cm), studenten (< 18): €6,50 • kinderen (< 115 cm),
gehandicapten: gratis
Design Museum Brussels inclusief • Combiticket met Mini-Europe beschikbaar
Rondleiding
Inkom + €80 per gids voor max. 20 pers. (Na reservatie: info@atomium.be).



100 Maximaal aantal personen 45 € Ter plaatse

Verantwoordelijke
Rukiye Yildiz
Telefoon
02/475.47.67
Email
info@atomium.be
Etudiant (>12 ans)

Beschrijving
Een bezoek duurt ongeveer anderhalf uur en brengt u van de basisbol via de verschillende openbare delen naar het panorama. De
gids geeft zowel uitleg over de geschiedenis van het Atomium, van bouw tot renovatie, de Expo 58 (permanente tentoonstelling) als
over de tijdelijke tentoonstelling. Een gids neemt maximum 25 personen. Het is mogelijk om meerdere gidsen te reserveren voor
grotere groepen. We vragen ook dat er ten minste 1 volwassene/begeleider per groep van 10 minderjarigen/studenten is. Ons
pedagogisch dossier [www.atomium.be/pedago] is bedoeld voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Dit is een relatief brede
leeftijdscategorie met grote verschillen op vlak van kennis tussen de jongste en oudste kinderen. Het ligt dus voor de hand dat
bepaalde vragen te ingewikkeld zullen zijn voor de jongsten. We vragen u dan ook om de meest geschikte punten uit te kiezen in
functie van uw klas en het onderwijsniveau van de lessen. De informatie die opgenomen is in dit dossier vervangt in geen geval een
rondleiding, die dankzij het interactieve aspect altijd leerrijker zal zijn dan een geschreven document. aan het einde van dit dossier
vindt u hier meer informatie over.
Duur
90 minuten
Capaciteit
25 om 200 personen
Prijs
9,9 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN;DE
Association NL

Beschrijving
Een bezoek duurt ongeveer anderhalf uur en brengt u van de basisbol via de verschillende openbare delen naar het panorama. De
gids geeft zowel uitleg over de geschiedenis van het Atomium, van bouw tot renovatie, de Expo 58 (permanente tentoonstelling) als
over de tijdelijke tentoonstelling. Een gids neemt maximum 25 personen. Het is mogelijk om meerdere gidsen te reserveren voor
grotere groepen. We vragen ook dat er ten minste 1 volwassene/begeleider per groep van 10 minderjarigen/studenten is.
Duur
90 minuten
Capaciteit
25 om 200 personen
Prijs
14 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN;DE
Prijs van de rondleiding
100 €
Aantal personen per gids
20 personen
Senior

Beschrijving
Een bezoek duurt ongeveer anderhalf uur en brengt u van de basisbol via de verschillende openbare delen naar het panorama. De
gids geeft zowel uitleg over de geschiedenis van het Atomium, van bouw tot renovatie, de Expo 58 (permanente tentoonstelling) als
over de tijdelijke tentoonstelling. Een gids neemt maximum 25 personen. Het is mogelijk om meerdere gidsen te reserveren voor
grotere groepen. We vragen ook dat er ten minste 1 volwassene/begeleider per groep van 10 minderjarigen/studenten is.

Duur
90 minuten
Capaciteit
25 om 200 personen
Prijs
14 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN;DE
Prijs van de rondleiding
100 €
Aantal personen per gids
20 personen







T. 02/475.47.75
Place de l'Atomiumplein 1 - 1020 Brussel
www.atomium.be
info@atomium.be
Facebook

• Ring afrit 8
• Metro: Heizel lijn 6 (tegenover Mini-Europe)
• Metro: Heizel lijn 7 (tegenover Mini-Europe)
6 Heysel / Heizel
7 Heysel / Heizel
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