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Ontdek Train World 

Train World is niet zomaar een museum. Het is een 
universum dat al je zintuigen prikkelt en je de wereld 
van de spoorwegen in al zijn gedaanten leert kennen. 
De getoonde objecten worden op een boeiende manier 
en scène gezet, het vele foto-, film- en klankmateriaal 
brengen je helemaal in de sfeer van toen of voeren 
je naar de trein van de toekomst. Bovendien heeft de 
site ook op architecturaal vlak heel wat te bieden. De 
hoge moderne expozalen van glas, staal en beton zijn 
gewoonweg indrukwekkend en het prachtige historische 
stationsgebouw van Schaarbeek, met de originele 
loketten werd in zijn volle glorie gerestaureerd.

Uren:
Alle dagen (behalve maandag) van 10u tot 17u.
Laatste toegang om 15.30u.

Ingang: Prinses-Elisabethplein 5 - 1030 Schaarbeek.

Prijs expo:
Individueel: € 9 of € 12 - Groep (> 15 pers): € 8   
Audiogids: € 2

Info Train World:  
02 224 75 88 - reservaties@trainworld.be 
www.trainworld.be

Ontdek Brussel en de Groene Gordel  
vanaf het water (boottocht 3u of 4u) 

Welkom aan boord! We varen door een Brusselse kanaal-
omgeving waar een ‘Kanaalplan’ in volle uitvoering is, 
met voltooide nieuwe architectuur en andere projecten 
in volle opbouw op de oevers. Even verrassend zijn 
de Brusselse haveninstallaties die tot diep in de stad 
doordringen. Eens voorbij Vilvoorde ‘Watersite’ neemt 
de natuur de overhand. We varen langs het landelijke 
Grimbergen, Kapelle-o/d-Bos, Zemst en keren voor de 
sluis van Zemst.

Uren: afgestemd op uw bezoek aan Train World. 

Vertrek- en aankomstplaats: Brussel Heembeekkaai 
(vrij parkeren op de kade)

Aanbod voor kleine groepen: 
boottocht van 4u voor € 15 p.p. 
op 20/05 - 31/05 - 5/06 - 16/06/2018
Voor grotere groepen is ook het afhuren van  
de boot mogelijk op een datum naar keuze:
- voor 3u: € 720 (tot 60 deelnemers) 
- voor 4u: € 900 (tot 80 deelnemers)
Optioneel: gids tijdens het varen: € 105 
Maaltijd mogelijk aan boord.
Info boottocht:
02 218 54 10 - info@rivertours.be - www.rivertours.be


