Färdbeskrivningsprogram

Småland-Blekinge South Sweden
Rue du Luxembourg 3
1000, Bryssel
Kontakt: +32 (0)2 501 53 62
E-mail: sven.kasto@smalandblekinge.eu &
mailto:anna.nilsson@smalandblekinge.eu

Hitta från flygplatsen till vårt kontor
Det finns flera transportalternativ att ta sig runt med i Bryssel. Med rätt planering och rätt
förutsättningar är det också relativt enkelt. Därför är den här guiden ett praktiskt sätt att förbereda
sig och planera rätt.

Buss
Det mest praktiska och billigaste alternativet att ta sig från flygplatsen till Brysselkontoret är med
buss. Bussbiljett per person kostar cirka 4 euro. Man kan betala bussbiljetten med antigen kontanter
eller kort.

Nedan följer en länk på själva rutten från flygplatsen till Luxembourg torg busshållplats:
https://drive.google.com/file/d/0BxwKMYov66BXR0dIQVpEdDFLemM/edit?usp=sharing

Denna linje är en buss. Från måndag-fredag fram till 20.00 så gäller linje 12, vilket tar dig/er till det
europeiska kvarteret. Efter kl. 20.00 på vardagar samt lördag och söndagar så gäller busslinje 21 för
att ta sig till det Europeiska kvarteret. Dessa bussar avgår från plattform C. Det enklaste
betalningsalternativet är att köpa din biljett på en biljettautomat innan ombordstigning. Det sparar
dig/er både tid men också pengar då det är dyrare att köpa biljetten av busskonduktören.
Blåmarkerade triangeln är startpunkten, vilket är Brussels Airport. Den rödmarkerade triangeln är
slutdestinationen, vilket är Luxembourg torg och där ska du/ni hoppa av. För att sedan ta er från
Luxembourg torg till Brysselkontoret kommer senare i beskrivningen.

För en specifik tidtabell, klicka på länken nedan som medföljer:
https://drive.google.com/file/d/0BxwKMYov66BXdm4wcXlFdEJzV1U/edit?usp=sharing

För att underlätta processen har vi dessutom publicerat en karta samt bilder utanför Luxembourg
torg där du/ni stiger av, vilken riktning ni ska gå emot för att komma in på gatan Rue du Luxembourg,
samt en bild utanför vårt kontor.

Länk till vägbeskrivning från Luxembourg torg till Brysselkontoret:
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zn9vSrZnr9Iw.komHSWfIyBgc

Bild på Luxembourg torg busshållplats:
https://drive.google.com/file/d/0BxwKMYov66BXc252dlBGOERtTDA/edit?usp=sharing

Bild att gå in mot gatan Rue du Luxembourg:
https://drive.google.com/file/d/0BxwKMYov66BXUk4yaEViTXc2aWs/edit?usp=sharing

Bild utanför Brysselkontoret:
https://drive.google.com/file/d/0BxwKMYov66BXby1sTWRHakN2S1U/edit?usp=sharing

Tåg till Centralstationen
Steg 1 är tåg från flygplatsen till centralstationen. Efter landning och bagageuthämtning så tar du/ni
er till undervåningen (-1 level). Väl där köper ni tågbiljett. Priset för tågbiljett ligger på ungefär 8-10
euro. Val av betalning är kort eller kontanter.
Efter tågpåstigning så finns det en viktig del att ha i åtanke. Bryssel är indelat i tre zoner: Nord,
Central och Syd. För att komma till det centralstationen (Gare Central) och det europeiska kvarteret,
så sker avstigningen på andra avstigningshållplatsen – dvs. Centralstationen. Väl där skiftar man över
till tunnelbanan.

Tunnelbanan till Brysselkontoret
Metrosystemet i Bryssel är väldigt brett och välutvecklat. För att sedan ta sig vidare från
centralstationen till Brysselkontoret så krävs följande:




Skifta till metro! Från centralstationen (Gare Centrale) åker du mot Arts-Loi (riktning Stockel
eller Herrman Debroux 1/5).
Vid Arts-Loi, byt metro mot Tróne (riktning Simonis Leopold 2/6)

Prisplan för tunnelbaneresande
Gå till närmaste biljettautomat och köp metrokort/biljetter innan färdresan. Reser du själv och du
inte vill köpa resekort så kostar en tunnelbanebiljett cirka 2 euro per person.
Det kan göras på närmaste biljettautomat. OBS, betalningsmedlet är kort eller mynt.
Är ni en grupp som reser till Bryssel, då rekommenderas ett 5-10 resekort. Ni kan antigen välja att
köpa biljetterna i slags etikettform alternativt i kortform. Ifall ni kommer resa mycket med
tunnelbanan så är ett MOBIB-kort att rekommendera. Då kan ni manuellt ladda kortet vid närmaste
biljettautomat.

Länken nedan är tunnelbanekartan. Observera enbart den röda cirkeln och de två röda
pilarna. Det är färden från (Gare Centrale)  Arts-Loi (BYTE)  Tróne, där ni sedan stiger
av för att komma till Brysselkontoret
https://drive.google.com/file/d/0BxwKMYov66BXendUOEwzc3lWZW8/view?usp=sharing

Från tunnelbanestationen Tróne till Brysselkontoret
Efter avstigning vid Tróne så följer du anvisningen mot Luxembourg. Upp för trapporna och du är ute.
Bilden nedan är tagen ur utifrån metroperspektivet. Tvärs över gatan, observera den svenska flaggan.
Där är vårt kontor!

Horisontellt perspektiv av Brysselkontoret från metrohållplatsen Tróne:
https://drive.google.com/file/d/0BxwKMYov66BXWDFmdFV6QnJFSEk/edit?usp=sharing

Taxi
En taxiresa från flygplatsen till Brysselkontoret kostar ungefär 30 euro. Se alltid till att fråga om priset
innan färden och säkerställ betalningssystem. Alla taxibilar tar nämligen inte kort.

