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Met de bus
Vanaf het Noordstation, op de Simon Bolivarlaan, neemt
u één van de 4 buslijnen van de MIVB.
Bus 14,20,57 en 88 brengen u naar uw bestemming Tour
& Taxis (Havenlaan). Duurtijd 5 minuten.

Tour & Taxis

10 min.

VIND UW WEG IN BRUSSEL
Zich verplaatsen in Brussel is gemakkelijker
dan u denkt! Dus laat uw auto thuis en kies

Met de shuttle
De Tour & Taxis Shuttle service rijdt elke weekdag tussen
5u30 en 22u00 tussen de 5 à 10 min en is gratis voor de
site bezoekers. De shuttle brengt u van Brussel-Noord
(Simon Bolivarlaan) naar Tour & Taxis en terug. Tijdens
de middag maakt de shuttle een extra stop aan Rogier.
Meer informatie op www.tt-app.be

gids en vind de beste manier om u naar Tour
& Taxis te begeven. De groene lijnen zijn de
vlaanderen neem dan een kijkje op
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Trein+bus
Neem de trein vanuit Brussel-Centraal en 4 minuten later
bevindt u zich in Brussel-Noord. Neem vervolgens één
van de 4 MIVB-bussen of de gratis shuttle en bereik in
minder dan 5 minuten uw bestemming.
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u zich met een Villo! verplaatst, vindt u een station net
voor de ingang van de site, in de Picardstraat.
MIMA

30 min.
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Metro
Ijzer, Ribeaucourt en Pannenhuis zijn op 10 minuten
wandelafstand, zie plan. Komende vanaf het centrum
stapt u het best uit in Ijzer of Ribeaucourt.
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Bereik Tour & Taxis in 25 min. door een IC trein te nemen
in Brussels Airport - Zaventem. Deze rijdt met een
frequentie van 10 min. Daarna kan u te voet of met de
Shuttle service tot bij Tour & Taxis komen.

Alles over
mobiliteit?

Tour & Taxis
Pannenhuis

Op weg naar
Tour & Taxis

Raadpleeg de Maestromobile Toolbox en
zijn 150 artikelen waarin alle
mobiliteitsdiensten die in Brussel
beschikbaar zijn, worden voorgesteld en
toegelicht.
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Tour & Taxis te komen.
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Het Noordstation, direct toegankelijk
vanuit heel België, ligt op minder dan
1 km van Tour & Taxis. Kies de meest
geschikte manier om uw reis af te maken
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ring langs de Tour & Taxis-site. Een goede reden
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er tal van parkeermogelijkheden te vinden op
de site.

Tour & Taxis
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scooter) en u bent er!
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TIP

TIP
trein mag meenemen? De trein en de
combinatie om de stad te verkennen
en zich naar Tour & Taxis te begeven.

Hôtel de la Poste

kunt altijd een Villo! nemen. Het villo!
station bevindt zich in de Picardstraat
voor Tour & Taxis.
Meer informatie op www.villo.be

Picard
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Deelauto’s

Leveranciers
Havenlaan 86C : Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 88 : Events Sheds,
Leefmilieu Brussel, VAC Herman Teirlinck
Picardstraat 3 : Hôtel de la Poste, Publicis
Fietsers
Alle ingangen zijn 24 uur per dag en
7 dagen per week geopend.

Vestaires
Fietsparking en douches
Op de site zijn er tal van

Douchen en zich omkleden na een paar

Koninklijk Pakhuis ? Dan is er ook een

aankomen op kantoor.
Vergeet je handdoek en zeep niet!
Meer info aan de receptie van het gebouw
waarin u werkt of bezoekt.

beschikking.
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Picard 3

Wagens
Havenlaan 86C : open 24/7
Havenlaan 88 : open 24/7
Picardstraat 3 : open van 7h00 tot 19h00
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https://toolbox.maestromobile.eu/nl/

lockers op Tour & Taxis.
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Uber-app. Een goed idee, toch? Vergeet
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De Tour & Taxis-shuttle rijdt elke werkdag tussen het Noordstation(Bolivarplein) en de site, met een frequentie van 5 tot 10 minuten tussen 5u30 en
22u00.
U kan gratis genieten van deze service.

Rib

Raadpleeg het uurrooster en de exacte shuttle locaties via de applicatie
www.tt-app.be
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Parkeerplaatsen
Parkeren op Tour & Taxis is betalend voor bezoekers
VOOR BEZOEKERS VAN EVENEMENTEN OP WEEKDAGEN VOOR 18 UUR
Bezoekers aan evenementen die doordeweeks vóór 18.00 uur
plaatsvinden, kunnen gebruikmaken van de parking via Havenlaan 88
; 6€ per wagen/dag (vaste prijs).

Autodelen, kent u dat?
U hebt waarschijnlijk een collega of een kennis die reist naar Tour & Taxis
die bij u in de buurt woont. Neen? Niet erg! Carpool-platformen zoals
Carpool of Blablacar zijn er om u te helpen. Als u bestuurder bent, wordt u
betaald voor uw reis door uw medepassagiers.
Wanneer begint u?
TIP www.carpool.be, www.blablacar.be

VOOR BEZOEKERS VAN EVENEMENTEN OP WEEKDAGEN NA 18 UUR
Bezoekers aan evenementen die doordeweeks na 18.00 uur of in het
weekend plaatsvinden, kunnen gebruikmaken van de ondergrondse
parking via Havenlaan 86C. 7€/wagen/dag (vaste prijs).
VOOR KANTOOR BEZOEKERS
Kantoor bezoekers kunnen doordeweeks parkeren in de ondergrondse
parking via Havenlaan 86C; € 20/auto/dag of € 3/u.
Meer informatie op www.tour-taxis.com

Parkeren op straat
De Havenlaan en Picardstraat liggen in de blauwe zone. Als u geen
bewonerskaart heeft, kunt u daar gratis parkeren door de blauwe schijf
maximaal 2 uur verder te leggen.
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Gratis Tour & Taxis shuttle

en wilt hem opladen?
Niets gemakkelijker!
Begeef u naar de laadpalen.
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Covoiturer, vous avez déjà fait?

Power up!
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Hôtel des Douanes

Deelauto’s
Verschillende deelauto’s zijn toegankelijk op
Tour & Taxis
Twee Cambio-auto's zijn beschikbaar op de site, aan de
kant van de Havenlaan. Om te reserveren, abonneer u
eenvoudig via de website www.cambio.be, en u kunt een
auto hebben wanneer u wilt, voor uitstapjes in en buiten
de stad. Pure eenvoud en beschikbaarheid.
Gedeelde elektrische auto's? Je droomt niet en ze zijn
makkelijk beschikbaar vanaf de Tour & Taxis-site.
Registreer u op www.zencar.be en laat u meeslepen door
de stad en zelfs verder, met een bereik van meer dan 300
km per voertuig.
Twee plaatsen zijn gereserveerd voor DriveNow-auto's bij
de ingang van de site. Handig voor een professionele
vergadering of een uitstapje in de stad.
Meer informatie op www.drivenow.be

Elektrische deelsteps
Self-service elektrische scooters en steps zijn erg aanwezig in
Brussel en zeer praktisch om een reis af te maken, bijvoorbeeld
vanaf een treinstation of een metrostation. Eenmaal
zodat de step geen voetgangers belemmert.
Download volgende applicaties : Scooty, Lime, Dott en Uber

