
Bruxelas
A capital da Bélgica é também a capital não-oficial da União Européia, já 
que é lá onde estão localizados o parlamento e as principais instituições 
desse grupo de países. A Bélgica também é mundialmente conhecida por 
vários tipos de guloseimas: chocolate, waffles e até batata frita! Sem contar 
com as cervejas belgas, é claro. Então traga seu apetite.

www.sosviagem.com.br

http://www.twitter.com/sos_viagem
http://www.facebook.com/sosviagem
http://www.sosviagem.com.br
http://www.sosviagem.com.br


Top 5
1. A Grand Place é a praça 
principal da cidade. É lá que fica 
a prefeitura, e, mais importante, 
inúmeros restaurantes, bares, lojas 
de chocolate e de souvenirs. Se sua 
viagem for na época do Natal, o 
show de luzes à noite é imperdível.

2. O Museu de Magritte é um 
dos museus mais legais da Europa. 
Afinal de contas, Magritte é um 
artista peculiar, e sua personalidade 
está refletida pelo espaço. 

3. Construído para a Expo 58, o 
Átomo se tornou um dos maiores 
símbolos da cidade. É possível 
passear pelas exposições nas esferas, 
mas o carro-chefe mesmo é a vista. 

Programa Inusitado Sinta-se como 
um belga
Bruxelas raramente tem tempo 
bom. Então, quando São Pedro dá 
uma tregua, os belgas correm para 
fazer piquenique em um dos 
parques da cidades. Os parques 
também são lindos no outono.

4. Bruxelas respira União Européia. 
Para entrar no clima, visite o 
Parlamentarium, que é uma 
espécie de museu super high-tech 
sobre a organização. Leia mais 
sobre o Parlamentarium. 

5. É impossível falar de Bélgica sem 
citar a estátua mais famosa do país: 
Manneken Pis, que é um menino 
fazendo xixi. Reza a lenda que um 
garotinho se perdeu e, antes de 
começar a busca, seu pai fez uma 
promessa: faria uma estátua do 
menino na posição em que fosse 
encontrado. Algumas horas depois, 
acharam o pequeno rapaz e agora 
todos nós sabemos o que ele estava 
fazendo.

Para fazer um contra-ponto 
à Manneken Pis, visite a 
Jeanneke Pis, a versão 
feminina e bem menos 
conhecida da famosa estátua. 
Dessa vez, não tem lenda de 
criança perdida, mas ligações 
com trabalho filantrópico.

http://www.sosviagem.com.br/roteiros/atracoes/parlamentarium-uniao-europeia/
http://www.sosviagem.com.br/roteiros/atracoes/parlamentarium-uniao-europeia/


Compras
Bruxelas tende a concentrar lojas 
em algumas ruas e arcadas. Dê uma 
olhada na Rue Neuve, uma rua 
só para pedestres que City 2, um 
shopping moderno. 

Um dos shoppings mais antigos da 

Tem Que Provar
A Belgica é conhecida 
mundialmente pela qualidade dos 
seus chocolates, waffles e cerveja.

O SOSViagem tem vários detalhes 
de onde achar chocolate belga 
que cabe no seu orçamento, a 
importância dos waffles no estilo de 

vida belga e ainda um bar que tem 
2400 tipos de cerveja no cardápio.

Mas lá vai mais uma coisa: os belgas 
também dizem que inventaram 
as batatas fritas, e existem 
inúmeras barraquinhas vendendo 
porções por todos os lados! 

Europa fica na cidade e se chama 
Galeries Royales St-Hubert. 
Lá tem lojas, cafés, teatro, e cinema.

Só tem uma coisa: não vá para 
Bruxelas esperando preços mais 
baixos que outras cidades européias. 

http://www.sosviagem.com.br/roteiros/dicas/chocolate-belga/
http://www.sosviagem.com.br/roteiros/dicas/waffles-belgas/
http://www.sosviagem.com.br/roteiros/dicas/cerveja-belga/


Sugestões de Acomodação
Hotel A La Grande 
Cloche
O hotel fica a 10 minutos de 
caminhada da Grand Place e 150m 
da estação de metrô Anneessens. 
Os quartos contam com TV a cabo 
e wifi gratuito. Alguns dispõem de 
máquina de chá e café ou vista para 
a Place Rouppe (praça).

Fique de olho: o café da manhã não 
está incluso. Alguns quartos tem 
banheiro compartilhado, portanto 
preste atenção na hora da reserva 
para evitar transtornos. 

Saiba mais sobre esse hotel.

Pesquise mais opções de hotel em Bruxelas no booking.com

Chelton Hotel
Localizado a apenas 400m 
da Estação de Metrô Schuman, 
200m do Parque do Cinquentenário 
e a apenas 5 minutos de carro 
da Comissão Européia. Oferece 
recepção 24 horas. Os quartos 
incluem TV a cabo e banheiro 
privativo com secador de cabelo. 

Fique de olho: o café da manhã 
pode estar incluso ou não no preço 
da diária, então é melhor prestar 
atenção na hora da reserva para 
evitar aborrecimentos.

Saiba mais sobre esse hotel.

The Hotel Brussels
Este hotel está situado em um edifício alto, oferencendo belas 
vistas panorâmicas da cidade. Os quartos contam com Wifi 
gratis, sistema de entretenimento Media Hub, frigobar e TV de tela plana. 
Fica a 200m do metrô Louise e 15 minutos de caminhada da Grand Place. 
O hotel conta ainda com sauna, academia e restaurante.

Fique de olho: segundo o site do booking.com, vários hóspedes reclaram 
do wifi, que nem sempre funciona muito bem. 

Clique aqui para conhecer melhor esse hotel.

http://www.booking.com/city/be/brussels.pt-br.html?aid=363889;label=mgbxl
http://www.booking.com/hotel/be/grandecloche.pt-br.html?aid=363889;label=mgbxl
http://www.booking.com/hotel/be/chelton.pt-br.html?aid=363889;label=mgbxl
http://www.booking.com/hotel/be/thehotelbrussels.pt-br.html?aid=363889;label=mgbxl

