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Bezoek aan de VRT (en Pompeii) (zaterdag 03/03/2018)

Geleid bezoek aan de VRT (met gids) en optioneel bezoek aan de tentoonstelling “Pompeii.
The Immortal City” (in de Beurs van Brussel).

PROGRAMMA:
-

10u.00 – 11u.30: geleid bezoek aan het VRT-gebouw (met gids) (Auguste Reyerslaan 52B,
1043 Brussel). We bezoeken de regiekamers, radio- en televisiestudio’s, enzovoort.

-

12u.00: lunch (à la carte) in Brasserie “L’Avenue”, vlakbij de VRT.

-

Na de lunch (wellicht rond 14u.00): optioneel bezoek aan de sterk aangeprezen
tentoonstelling “Pompeii. The Immortal City” in de Beurs van Brussel (op het Beursplein).
Om praktische redenen dient iedereen die meegaat zijn/haar inkomticket ter plaatse te kopen.
Mensen die met het openbaar vervoer komen kunnen eventueel een “B-dagtrip” nemen.

INSCHRIJVING:
Inschrijven doe je door 14,00 € (leden) of 19,00 € (niet-leden) over te schrijven naar
rekeningnummer BE 65 3631 1331 1396 (BIC BBRUBEBB), op naam van “Soltero”, met
vermelding “ACT / VRT / GSM-nummer / lunch: ja of nee / Pompeii: ja of nee.

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM:
Vrijdag 23/02/2018
Belangrijk: recuperatie van het inschrijvingsgeld bij annulering na de inschrijvingsperiode is
mogelijk tot 2 dagen voor de activiteit (daarna niet meer). De lunch en het bezoek aan de
tentoonstelling over Pompeii zijn facultatief en maken geen deel uit van het “officiële” gedeelte
van de activiteit. Dank voor jullie begrip.

INBEGREPEN IN DE PRIJS:
Gegidste rondleiding van ongeveer 1,5 uur (in het VRT-gebouw).
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AFSPRAAK
-

09u.30 aan de bezoekersingang van het VRT-gebouw (dienst “Ontvangst”).

-

Mensen die met de auto komen kunnen gebruik maken van het parkeerterrein voor
bezoekers, rechts van de ingang. Opgelet: wegens renovatiewerken aan de Reyerstunnels
kan het verkeer richting VRT ernstig verstoord raken! Daar moet je dus rekening mee houden.
Wie een G.P.S. gebruikt moet “Karabiniersplein, 1030 Schaarbeek” intikken. Zie voor meer
informatie de website van de VRT: https://www.vrt.be/nl/contact/routebeschrijving/.

-

Wie met het openbaar vervoer komt stapt best af in het station van Brussel-Noord en neemt
daar tram 25 richting Boondaal / Buyl tot het MEISERPLEIN. Vandaar kan je gemakkelijk te
voet naar het VRT-gebouw gaan (in de richting van de VRT-toren).

VRAGEN?
Neem gerust contact op via G.S.M. of e-mail (0474/700.288 of evertsmolders@hotmail.com).

