
A MA-HAL szakmai tanulmányútja Brüsszelbe 
2018. április 23-26. 

 
 
Tervezett program: 
 
2018. április 23. (hétfő) érkezés Brüsszelbe a Charleroi reptérre (egyénileg, vagy csoportosan) 
Szállás: igény szerint a MAHAL által lefoglalt hotelben  
 
2018. április 24. (kedd) – részvétel a SeaFood Expo nyitó napján 
 
2018. április 25. (szerda) – egyéni igények szerint három opcionális lehetőség: 
 
    - részvétel a rendezvény 2. napján 
 
    - Brüsszeli városnézés 
 
    - Brugge-i kirándulás 
 
2018. április 25-én este vagy április 26-án hazautazás. 
 
Jelentkezés az alábbi linken: https://goo.gl/forms/zqBlogm1H5BiksW13 
 
Jelentkezési határidő: 2018. március 14. 
 
További információ Bozánné Békefi Emese kolléganőnél (30/955 5757 
bekefi.emese@magyarhal.hu) 
 
A szervezett utazás minimum 8 fő jelentkezése esetén indul. 
 
European SeaFood EXPO – Amit tudni érdemes róla 
http://www.euroseafood.com/ 
Az Európai Seafood Kiállítás a halászati szektor legnagyobb és legfontosabb kiállítása világszinten. Ez 
az esemény évente több, mint 140 ország vásárlóját és eladóját vonzza a világ különböző pontjaiból.  
Ez az esemény egy kiváló és kihagyhatatlan alkalom új termékek keresésére, új 
ügyfelekkel/vásárlókkal való találkozásra, a legújabb trendek megismerésére és első lépés a globális 
halászati piac eléréséhez. Aki befolyást akar szerezni ebben a szektorban, nem hagyhatja ki ezt a 
nemzetközi rendezvényt! 

 

Kiállítás 

 

https://goo.gl/forms/zqBlogm1H5BiksW13


 

 

SEAFOOD EXPO – várható költségek 
 

I.) Belépőjegy: 50 euro/fő 
 

II.) Repülőjegy árak pillanatnyilag az alábbiak: 
 
1., WIZZ AIR: 
 
ápr 23 Budapest - Brüsszel Charleroi 6:10 – 8:15 (W6 2281) 
ápr 26 Brüsszel Charleroi - Budapest 21:10 – 23:05 (W6 2284) 
 
Repülőjegy ára jelen pillanatban 58.400 Ft / fő, amely ár tartalmazza a viteldíjakat, adókat, 
illetékeket, kézipoggyászt (10 kg-os, (55 × 40 × 23 cm)) ,+ 1 feladható 20 kg-os útipoggyászt, valamint 
internetes utasfelvételt. 
 
2., RYANAIR: 
 
ápr 23. 20:50 - 22:55 FR 8415, Budapest - Brüsszel Charleroi 
26. ápr 18:00 - 20:00 FR 8424 Brüsszel Charleroi - Budapest 

Repülőjegy ára jelen pillanatban 51.475 Ft / fő, amely ár tartalmazza a viteldíjakat, adókat, 
illetékeket, kézipoggyászt, + 1 feladható 20 kg-os útipoggyászt, valamint internetes utasfelvételt. 

3. Brussels Airlines: 88.500,- Ft / fő  

 

III.) Szállás lehetőségek: 
 
1., Campanile Brussels Vilvoorde: https://www.campanile.com/en/hotels/campanile-brussel-
bruxelles-vilvoorde 
 

 
138.000,- Ft / szoba / 3 éj reggeli nélkül, 186.000 Ft / szoba / 3 éj reggelivel 

https://www.campanile.com/en/hotels/campanile-brussel-bruxelles-vilvoorde
https://www.campanile.com/en/hotels/campanile-brussel-bruxelles-vilvoorde


2., Holiday Inn Brussels 
Airport:https: //www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/brussels/brubr/hoteldetail 
 

 
 
245.355 Ft / szoba / 3 éj reggelivel 
 
3., Van Belle Hotel: http://www.hotelvanbelle.be/ 
 

 
 
259.830 Ft / szoba / 3 éj reggelivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/brussels/brubr/hoteldetail
http://www.hotelvanbelle.be/


4., Hotel Siru: http://hotelsiru.com/ 
 

 
 
233.890 Ft / szoba / 3 éj reggelivel 

 

 

 

 

BRÜSSZEL 

 

 

A Grand Place Brüsszel szívében áll már a középkor óta. Egykor 

kereskedelmi és közigazgatási központ volt, találkoztak itt királyok 

és hercegek, s itt égették meg az első németalföldi protestánsokat… 

Európa egyik legszebb tere, kis macskaköves utcák indulnak innen, 

s gazdagon díszített, 17. századi barokk céhes házak veszik körül, 

szorosan egymás mellé építve. Mind különleges jellegzetességgel 

és házszám helyett saját névvel bír, mint Táborhegy, Róka, Tengeri 

Farkas vagy Hattyú, amely most híres éteremnek ad helyet, s egykor a rossz utóéletű Marx és 

Engels is itt agyonülésezett… vagy épp a Star, amelynek az árkádjában egy síremlék húzódik 

meg, karja szerencsét hoz annak, aki megérinti… A teret a városháza gótikus épülete uralja, 

no meg a virágos standok. Kétévente egyszer a főteret valóságos virágszőnyeg borítja. 

Köznapokon azonban a virágokéval a kávéházi teraszokon finom csokoládé vagy meggysör 

illata párosul. Se szeri, se száma az egymást váltó rendezvényeknek. 

 
 

Manneken Pis & Jeanneke Pis Jellegzetes szobor, lassan olyan 

híres, mint a párizsi Eiffel torony.  De csak kevesen tudják, hogy az 

időről időre ruhakölteményekbe öltöztetett pisilő kisfiúnak 

Brüsszelben van egy kisleány párja is.  

 

http://hotelsiru.com/


 

 

 

 

A Hôtel de Ville a brüsszeli városháza talán a legszebb polgári épület 

Európában. 1402-ben épült, és túlélte a világháború kegyesen pontatlan 

bombázását, amikor is a Grand Place épületeinek többsége erősen 

megsérült. Homlokzatát vízköpők és a nemesség szobrai díszítik, míg a 

100 méter magas torony tetején a város védőszentje, Szent Mihály 

arkangyal áll. 

 

 

 

 

 

A sétálóutca 200 méter hosszú bevásárló árkád. 1847-ben nyílt, 

Európában elsőként, a városi polgárság felső rétegét szolgálva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Palais Royal Belgium csodálatos királyi palotája a 19. 

században épült, mint a királyi család hivatalos rezidenciája, ma 

hivatalos és ünnepi ceremóniák színtere. A palota előtt a brüsszeli 

Park önmagában is megér egy sétát, szemben a modern Parlament 

épülete. 

 

 

 

A Bruparck eredetileg az 1958-as világkiállítás kedvéért jött létre, 

Brüsszel legnépszerűbb turisztikai látványosságai közé tartozik. Az 

Oceadium vízi vidámpark, a Mini Europe, a Kineopolis mozi és a 

világhírű Atomium is itt található, így egy nagyszerű szórakoztató 

napot kínál az egész család számára, sok étteremmel és kávézóval. 

 

 

 

 

 

 

BRUGGE 

 

Európa legjobb állapotban fennmaradt középkori városa, Belgium legnépszerűbb 

idegenforgalmi célpontja, egy igazi 13. századi "szabadtéri múzeum".  



Velencei lagúnás érzést kelt, hogy a várost csatornák sokasága szeli át. Partjain kis részben 

malmok maradványai és az óváros körülvevő régi erődítmények, Európa legmagasabb 

kőtornyai állnak. Nagy részben pedig azok a jellegzetes házak, amelyeket az ismert 

németalföldi festők vásznain ismerhettünk meg. 

 

 

 


