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WANDELINGEN | THEMA'S | BUURTEN



WELKOM!

...in het Brussel van Bazaar Trottoir.  

 

Wanneer je met ons de straten intrekt dan ontdek je de stad van vandaag.  We zijn  actief

in verschillende buurten en binnen verschillende thema's. Denk aan (vrouwelijk)

ondernemerschap, duurzame projecten, bier, street art,... of één van de klassiekers.   Deze

brochure geeft je inzicht in alle wandelingen, het volledige aanbod vind je hier.  

Het aanbod kan in het Nederlands, Frans en Engels. 

Kies voor ons als je Brussel wilt ontdekken, onderbouwd maar niet té serieus.  We willen

ons vooral amuseren, samen met jullie.   
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WANDELINGEN | THEMA'S

GRL PWR | Ondernemende vrouwen

Hier gaan we op zoek naar de

ondernemende vrouwen in Brussel en

vertellen hun verhaal en dat van hun

activiteit. Ontdek de stad vanuit een

ander oogpunt en hoor hoe de dames

het ervaren om hun eigen

onderneming te leiden, welke

originele ideeën ze hebben en wat hen

drijft.

Een verhaal over ondernemerschap,

passie, leven brengen in de stad,

overleven en altijd nieuwe oplossingen

zoeken. Waar mogelijk laten we de

dames zelf aan het woord. 

Ronkende namen als Bonom, Oak

Oak, Farm Prod,... passeren de revue.

Hoe smukken ze het straatbeeld op,

wat motiveert hen en wat is het verhaal

achter de werken en de kunstenaar.

Een wandeling die je meeneemt naar

de kleinere achterstraatjes en

sommige 'verborgen' plekjes en die je  

ook een kleurrijk deel van de stad laat

zien.

Een heel toegankelijke en verrassende

wandeling die veel ruimte laat voor

eigen interpretatie.

STREET BAZ'ART | Street Art ECOBAZAAR | Circulaire Economie

Nieuwe duurzame projecten schieten

als champignons uit de grond.

Projecten waar wordt ingezet op

circulariteit, fair fashion, recyclage,

urban farming,...

De ideale wandeling voor bedrijven of

organisaties die interesse hebben in

duurzaamheid, willen zien welke

mogelijkheden er bestaan en hoe

eenvoudig het soms kan zijn. De

bedoeling is om te inspireren en jullie

organisatie met heel wat nieuwe

ideeën naar huis te laten gaan.

BUURTEN

ZAVEL | CENTRUM

CENTRUM (DANSAERTWIJK)

ZAVEL | MAROLLEN

Op aanvraag

MOLENBEEK

KANAAL | CENTRUM

KANAALZONE

MAROLLEN

Op aanvraag

LAKEN

CENTRUM | KANAAL

TOUR & TAXIS

ABATTOIR

Check ook de brochure ECOBAZAAR met

meer thema's en opties! 
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WANDELINGEN | THEMA'S

BRASSEN IN BRUSSEL | Bier,

brouwerijen en cafés 

10 jaar geleden was er slechts 1

brouwerij in Brussel. Ondertussen zijn

er interessante nieuwkomers.  Die

vinden we vaak in buurten die zelf een

ware transformatie aan het doormaken

zijn. 

Afhankelijk van de dag en wijk is er de

keuze uit een aantal café-bezoeken of

brouwerijbezoeken.

Brussel heeft heel wat te bieden op

vlak van leuke mode, design en toffe

winkeltjes. We tonen je onze favoriete

én lokale adressen en nemen je mee

door de kleinere straatjes van Brussel.

Op sommige plaatsen ontmoeten we

ook de persoon achter de etalage.

TROTTOIR ETALAGE | Kunst en

mode 

FREESTYLE | Combineer thema's

Kies een buurt en combineer

verschillende thema’s. De verhalen

worden aangepast aan de interesses

van de groep.

BUURTEN

CENTRUM (focus cafés)

TOUR & TAXIS

SINT-GILLIS EN ANDERLECHT 

CENTRUM

ZAVEL | MAROLLEN

Op aanvraag

CHATELAIN
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WANDELINGEN | BRUSSEL BAZAAR | BUURTEN

CENTRUM

ZAVEL | MAROLLEN 

KANAALZONE | MOLENBEEK 

TOUR & TAXIS

LAKEN

OP DE PLANNING*

ABATTOIR

SINT-GILLIS

VORST

KOEKELBERG | GANSHOREN

SCHAARBEEK

CHATELAIN

* Deze wandelingen zijn in opmaak. Wil je graag hiernaartoe, contacteer ons en we bekijken wat kan. 
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WANDELINGEN | BRUSSEL BAZAAR | BUURTEN

Wil je liever een bepaalde buurt verkennen dan kan dat uiteraard ook.  We bekijken telkens wat er nu beweegt  

en leeft en welke link er naar het verleden is.  

BRUSSEL BAZAAR

CENTRUM

Het mooie stadscentrum met de

fantastische Grote Markt en de

toeristische trekpleisters errond. We

verkennen ook de Vismarkt/Sint-

Katelijne en Sint-Goriks.

Geef hier zeker aan of Brussel bekend

is! En wees gerust, we hebben ook hier

al heel wat inwoners kunnen verrassen! 

MAROLLEN

De volkse buurt van Brussel, maar ook

een wijk met veel hippe initiatieven.

ZAVEL

Antiek- en chocoladewijk van Brussel.

Klein maar heel gezellig. Mooie parkjes

in de buurt.

KANAALZONE

Hier wandelen we vooral in de buurt

van het kanaal en ontdekken we de

Vismarkt en een stukje van Laag-

Molenbeek

TOUR & TAXIS

Bekend van de site, maar ondertussen

is hier heel wat aan het gebeuren. Park

L28, Gare Maritieme, Greenbizz, de

Tivoliwijk,... allemaal nieuwe sites in

deze omgeving. Veel incubators dus

ideaal voor een aantal

bedrijfsbezoeken.

LAKEN

De buurt rond Bockstael, een aantal

mooie groene parken, en het mooie

kerkhof van Laken. En dit alles in de

achtertuin van de koning.

ABATTOIR

De buurt rond de slachthuizen. We

bezoeken hier de site maar ook de

omgeving errond.

MOLENBEEK

Bekend als de ‘hellhole’ of Brussels...

maar volgens ons klopt dit helemaal

niet. Verrassende pareltjes vinden we

hier uit het industrieel verleden van de

gemeente.
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PRAKTISCHE INFO EN PRIJZEN | WANDELINGEN

DUUR

PRIJS

Kan voor alle thema's en buurten. 

BASISFORMULE WANDELING 

1u30 - 2u00

PRAKTISCHE INFO

Alle prijzen zijn voor groepen van minimum 6 personen.  Voor groepen < 6 rekenen we het bedrag/pp x 6.  Groepen vanaf 15

personen krijgen een groepskorting van 20% (niet van toepassing op de culinaire activiteiten en workshops). 

Per groep kunnen 25 personen mee (tenzij anders vermeld), is de groep groter, dan splitsen we deze op onder verschillende gidsen.  

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

De timing is een schatting, de wandeling duurt minimum 1u30 maar kan altijd uitlopen. Zitten jullie met een strakke timing, geef dit

dan zeker mee! 

25€/pp
DUUR

PRIJS

Kan voor alle thema's en buurten behalve de bierwandeling.  We stoppen onderweg

voor een drankje.

WANDELING MET DRANKJE

2u30 - 3u00

30€/pp Drankje inbegrepen, keuze uit standaardbiertje,

glas wijn of frisdrank. 

32€/pp Typisch Brusselse aperitief, de Half & Half  

32€/pp Speciaalbiertje zoals Geuze, Trappist,... in één

van onze favoriete cafés. 

EXTRA Extra drankjes en/of hapjes kunnen mee op factuur.
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Elke wandeling kan gecombineerd worden met

een drankje.  Wil je meer dan ons voorstel op de

vorige pagina?  Geef ons je budget en we

reserveren een leuk plekje.  

Ideetjes: 

Half & Half - de aperitief van Brussel,

Lekker biertje, waarom niet in de brouwerij zelf,

Cocktail in een fancy bar,

Drankje in een bruine kroeg,... 

Combineer je wandeling met hapjes of een

restaurantbezoek.

We houden altijd rekening met bepaalde voorkeuren.

Communiceer deze zeker vooraf.

Ideetjes:

Street Baz'Art met Street Food,

Brusselse specialiteiten om onderweg te proeven,

Ecobazaar met lunch of diner met huisgekweekte

groenten.

Wil je meer dan alleen maar een wandeling. Voeg vanalles toe: van een extra drankje tot een volledig dagprogramma. Hieronder

een aantal voorbeelden. Op de volgende pagina vind je de workshops die we aanbieden. 

WANDELINGEN | CULINAIR

WANDELING + DRANKJE CULINAIRE WANDELING

WANDELING + GOODIE BAG

Zorg ervoor dat de deelnemers niet met lege

handen naar huis gaan. 

We kunnen lokale specialiteiten voorzien, een

bierselectie, duurzame producten,... 

Wat denken jullie van een snackreep gemaakt met

krekelmeel? 

BIERWANDELING MET BIER, AHJA 

Je kan kiezen om de bierwandeling te combineren met een

bierdegustatie in de taproom van de brouwerij of een

brouwerijbezoek.

Of ga onderweg iets eten en drinken. 
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PRAKTISCHE INFO EN PRIJZEN | CULINAIR

DUUR

PRIJS

Onderweg proeven we Brusselse specialiteiten*.  We passen ons aan aan het thema.  Drie specialiteiten proeven we onderweg.

Dit kunnen we ook aanbieden met een drankje waar ook iets kleins gegeten wordt. 

DEGUSTATIEWANDELING | MET HAPJES

35€/pp 3 hapjes inbegrepen. 

ZONDER DRANKJE

2u00 - 2u30

MET DRANKJE

2u30 - 3u00

40€/pp 3 hapjes, drankje met hapje inbegrepen.

DUUR

PRIJS

Ideaal voor als je een wandeling rond de middag wilt organiseren.  We wandelen ongeveer 1uur, stoppen dan voor een lunch met

drankje om nadien onze wandeling verder te zetten.  Kies voor de basic lunch waar we voor een broodjesmaaltijd gaan of een lunch in

een sociaal restaurant.  Of kies voor de restaurantoptie.  Overal is een drankje inbegrepen.

LUNCHWANDELING | LUNCH + DRANKJE 

42€/pp

BASIC LUNCH

3u00 - 3u30

LUNCH OP RESTAURANT

3u00 - 3u30

50€/pp
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*Geef aan of je liever zoet of zout wenst. Afhankelijk van de buurt en de dag selecteren we de hapjes, maar we houden die graag geheim.  We kiezen voor

onbekendere plekjes en specialiteiten. 



PRAKTISCHE INFO EN PRIJZEN | CULINAIR

DUUR

PRIJS

Hier proeven we onderweg een garnaalkroket uit het vuistje en nog

een andere Brusselse specialiteit (zoet of zout).  Kan tot 18u 's avonds. 

STREET ART + STREET FOOD  

40€/pp

2u30 - 3u00 

DUUR

PRIJS

We combineren bovenstaande wandeling met een stop op café. Hier

kunnen we even uitrusten voor we de tocht verderzetten. 

STREET ART + STREET FOOD | + DRANKJE  

45€/pp

3u00 - 3u30 

WANDELING + DRANKJE OF HAPJE BUITEN

De gids brengt zelf wat drank mee + glazen  en

onderweg op een leuke locatie stoppen we om

hiervan te proeven.   Kan ook met hapjes.   

DUUR

PRIJS 25€/pp

+ 25€/fles wijn of Prosecco uit

Brussel.  Goed voor 5 à 6

personen.

+ 3,5€/pp voor bier van BBP

(enkel van donderdagavond tot

zondag. 

1u30 - 2u00

DUUR

PRIJS

We voorzien een bierdegustatie met hapjes en een hoofdgerecht met

bier. Dit op 2 verschillende locaties. 

BRASSEN IN BRUSSEL | +HG en BIERDEGUSTATIE 

45€/pp

4u00
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DUUR

PRIJS

CENTRUM | CAFEWANDELING

40€/pp voor een bierdegustatie met 3 verschillende

bieren (15cl) + 1 bier)

3u00 - 3u30

DUUR

PRIJS

ALLE BUURTEN | DEGUSTATIE IN BROUWERIJ 

25€/persoon + 15€ per degustatie 

 

Minimum 1u30 + 30 min/ brouwerij

Proef een aantal biertjes in de taproom van de brouwerij.  Maximum 3

brouwerijen kunnen toegevoegd worden, in het centrum 2 + café. 

DUUR

PRIJS

ALLE BUURTEN | RONDLEIDING IN BROUWERIJ 

25€/persoon + 25€ per bezoek 

 

Minimum 1u30 + 1u/ brouwerij

We krijgen een rondleiding in de brouwerij zelf en proeven nadien een biertje.

Maximum 3 brouwerijen kunnen toegevoegd worden, in het centrum 2 + café. 

PRAKTISCHE INFO EN PRIJZEN | BRASSEN IN BRUSSEL

Een bierwandeling zonder bier?

Het kan, maar toch fijner met wat gerstenat, hieronder de opties. 

Check ook onze optie met een bierdegustatie + hapjes

en een hoofdgerecht met bier op de vorige pagina! 
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CONTACTEER ONS

Hallo, ik ben Valérie, oprichtster van Bazaar Trottoir.

Vragen staat vrij en ik denk heel graag mee met jullie.

HELLO@BAZAARTROTTOIR.BE 

0487 26 70 08

WWW.BAZAARTROTTOIR.BE

http://www.facebook.com/bazaartrottoir
http://www.instagram.com/bazaartrottoir
https://www.linkedin.com/in/valeriedeketelaere/
http://bazaartrottoir.be/
http://bazaartrottoir.be/
http://www.bazaartrottoir.be/

