.

Gratis shuttledienst tussen het Noordstation en het SintKatelijneplein tijdens de Brusselse Boekenbeurs

Van vrijdag tot en met zondag rijden er op initiatief van de schepen van
Economische Zaken, Marion Lemesre (MR) twee shuttlebussen tussen Tour &
Taxis, het Noordstation en Sint-Katelijne. Boekenfanaten kunnen zo ook enkele
handelswijken ontdekken en zelfs hun uitstap afsluiten met een etentje op
restaurant.

Woensdag 21 februari. “Met deze gratis shuttledienst kunnen bezoekers van de
Boekenbeurs de locatie makkelijker bereiken. Hiermee willen wij hen ook aanzetten tot

een ontdekking van het Brussels winkelaanbod”, zegt de schepen van Economische
Zaken, Marion Lemesre. De Brusselse Boekenbeurs lokt jaarlijks duizenden bezoekers
naar het stadscentrum.
De shuttlebussen rijden van vrijdag 23 tot en met zondag 25 februari, telkens van
10u30 tot 18u30, en stoppen aan de volgende haltes: Tour & Taxis (halte aan de
uitgang van de Boekenbeurs), Noordstation (halte aan de Vooruitgangsstraat, langs het
CCN-gebouw), wijken Sint-Katelijne en Dansaert (halte langs de Sint-Katelijnekerk, kant
van het Vismet). De haltes zijn herkenbaar aan een beachflag.

Actie “Boekenbeursmenu”
Naar aanleiding van dit evenement organiseren een twintigtal restaurateurs uit
de Sint-Katelijnewijk de actie “boekenbeursmenu”. Deelnemende restaurants* kan men
herkennen aan de affiche achter de vitrine. Elke middag en avond bieden zij een
voordelig menu. “Zo kunnen bezoekers de dag afsluiten met een gezellig etentje op
restaurant. Ook zij die niet naar de Boekenbeurs gaan kunnen ervan profiteren”,
vervolgt de liberale schepen. Diverse soorten eetgelegenheden nemen deel aan de
actie: Brusselse brasseries, vis- en zeevruchtenrestaurants, restaurants die Franse of
Italiaanse keuken bieden.

Praktische informatie:


Van 10u30 tot 18u30, van vrijdag t.e.m. zondag



Frequentie: 2 heen-en-terugritten per uur



Eerste rit om 10u30, op het Vismet en aan het Noordstation



Laatste rit om 18u00 aan Tour & Taxis

*Lijst van deelnemende restaurants:

Le Pré Salé

Vlaamsesteenweg 18

Jardin van Gogh

Sint-Katelijneplein 5/7

Restaurant François

Baksteenkaai 2

I Primi Piatti

Vlaamsesteenweg 26

Restaurant Jacques

Baksteenkaai 44

Bij Den Boer

Baksteenkaai 60

Le Vistro

Baksteenkaai 16

Rugbyman n°Two

Baksteenkaai 12

Grimbergen Café

Sint-Katelijneplein 22

Resto 26

Sint-Katelijneplein 26

Le Vismet

Sint-Katelijneplein 24

La Villette

Oude Graanmarkt 3

L'Huitrière

Baksteenkaai 20

Carnivore Grill

Baksteenkaai 18

La Belle Maraîchère

Sint-Katelijneplein 11

Strofilia

Varkensmarkt 11

Les Crustacés

Baksteenkaai 8

La Boussole

Brandhoutkaai 61

