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Bruxelles-Midi - Brussel-Zuid
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TREIN  Station ‘Brussel-Zuid’ – Neem uitgang ‘Hortaplein’ in het Zuidstation.
Het gebouw Eurostation ligt recht tegenover deze uitgang. Dienstregeling 
en reisweg op de website van de www.belgianrail.be.

TRAM  MIVB : De tramlijnen 3, 4 en 51 stoppen in het metrostation ‘Zuidstation’.
Van daar volgt u de uitgang ‘Zuidertoren’ en neemt u de uitgang ‘Hortaplein’. 
Het gebouw Eurostation ligt recht tegenover deze uitgang. Tramlijnen 32, 
81 en 82 hebben een halte in de overdekte straat voor trams en bussen 
langs het Zuidstation. Van hieruit loopt u in de richting Europavoorplein 
of Zuidertoren: het gebouw Eurostation ligt vlakbij. Dienstregeling 
en reisweg op de website van de www.stib-mivb.be.

BUS  MIVB : de MIVB bussen hebben een halte in de overdekte straat voor trams en bussen 
langs het Zuidstation. Van hieruit loopt u in de richting van het Europavoorplein of 
Zuidertoren: het gebouw Eurostation ligt vlakbij. U kan ook het station doorkruisen 
en de uitgang ‘Hortaplein’ nemen: het gebouw Eurostation ligt recht tegenover 
deze uitgang. Dienstregeling en reisweg op de website van de www.stib-mivb.be.

De Lijn : de bussen hebben een halte in de Paul Henri Spaaklaan.
Van daaruit stapt u naar het Europavoorplein: het gebouw Eurostation 
ligt vlakbij. Dienstregeling en reisweg op de website www.delijn.be.

TEC : de TEC bussen hebben een halte op de Fonsnylaan. Doorkruis 
vandaar het Zuidstation en neem de uitgang ‘Hortaplein’. Het 
gebouw Eurostation ligt recht tegenover deze uitgang. Dienstregeling 
en reisweg op de website van de www.infotec.be.

METRO U stapt uit in het metrostation ‘Zuidstation’ (lijn 2 en 6) en volgt 
de uitgang ‘Zuidertoren’. Neem uitgang ‘Hortaplein’ in het Zuidstation. 
Het gebouw Eurostation ligt recht tegenover deze uitgang. Dienstregeling 
en reisweg op de website van de www.stib-mivb.be.

FIETS Fietsenstalling voorzien op het Victor Hortaplein.
Villo!-standplaats recht tegenover Hotel Pullman Brussels 
Midi (meer info op http://nl.villo.be/). 
Fietsroutes beschikbaar op www.fiets.irisnet.be.

WAGEN Ondergrondse (betalende) openbare parking Q-Park naast het gebouw Eurostation 
(meer info op https://www.q-park.be/nl-be/parkeren/brussel/bru---zuid/midi/).

BEREIKBAAR VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

• Rolstoelgebruikers kunnen het gebouw in de Blerotstraat via een aparte toegang bereiken.
• Voor de toegang tot de verdiepingen, informeer u bij uw contactpersoon in het gebouw.

OP WANDELAFSTAND VAN HET STATION EN Q-PARKING
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