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Level 3 - Departure Hall
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Restaurants

1.    Sapore
2.    Belle & Belge
3.    EXKI
4.    Starbucks
5.    Delifrance
6.    Pizza Hut Express
7.    Provencette

Retail

8.    Candy Shop
9.    Airport Shop

10.    Relay
11.    Samsonite

Services

12.    Telenet
13.    Connection

14.    Apotheek
15.    Travelex
16.    Truestar

6
11

6 7

15

13
14

16

V

A

 

Brussels Airlines (Africa), ANA,
Ethiopian Airlines, Emirates

Air Canada, Egyptair, GermanWings 
Aer Lingus, THAI, TAP Portugal, 
Bulgaria Air, Lot Polish Airlines

Lu� hansa, Turkish Airlines

Brussels Airlines (Europe), Austrian, 
Swiss, Aegan Airlines

Brussels Airlines (Europe + USA)

Thomas Cook Airlines, 
Delta Air Airlines

Jetairfly, easyJet

Jetairfly

Alitalia, KLM, HOP!, CSA Czech Airlines,
Tarom, El Al, Air Europa

American Airlines, Hainan Airlines, 
Jet Airways, Air Malta, Aeroflot, 
Tunisair

British Airways, Iberia, Finnair, 
Ryanair, bmi Regional

Qatar Airways, Etihad Airways, 
Air Baltic, Air Serbia, Estonian Air

United Airlines, SAS, Vueling
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Kijk voor alle andere luchtvaartmaatschappijen 
op de informatieschermen in de vertrekhal.

Installeer de gratis APP 
van Brussels Airport

Overzicht luchtvaartmaatschappijen met 
vaste check-in desk. (Zie plan voor locatie rij)

Start uw vakantie op 
Brussels Airport 

Meer dan 200 bestemmingen en meer dan 
70 luchtvaartmaatschappijen

Bezoek ons op www.brusselsairport.be
en via onderstaande sociale media:

 /brusselsairport

 /brusselsairportBRU

 /user/BrusselsairportBRU

 /brusselsairport/

 /brusselsairport/ /brusselsairport/ /brusselsairport/

 /brusselsairport/ /brusselsairport/

 /brusselsairportBRU /brusselsairportBRU

 /brusselsairport /brusselsairport

 /user/BrusselsairportBRU /user/BrusselsairportBRU

Check-in desk Services

Algemene informatie

ONTMOETINGSPLEK
• Reist u in een kleine of grote groep, 

dan is Starbucks in de vertrekhal 
(Niveau 3) een gemakkelijk 
herkenningspunt om af te spreken.

SHOPS

Brussels Airport hee�  een ruim aanbod aan 
trendy fashionmerken. Van luxemerken 
tot sportswear en zelfs enkele exclusieve 
merken die u nergens anders in België 
kan vinden. De meeste merken geven 17% 
korting op de aanbevolen merk prijzen, 
ongeacht wat uw bestemming is. De overige 
merken hanteren maximum dezelfde prijs 
als de winkels buiten de luchthaven.

Brussels Airport biedt tevens het grootste 
aanbod aan parfums & cosmetica. De 
prijzen liggen hiervoor gemiddeld 20% 
lager dan de aanbevolen prijs door de 
merken, ongeacht of u nu binnen of buiten 
Europa reist. U kan hier tevens unieke travel 
exclusives kopen. 

RESTAURANTS & 
BARS

Brussels Airport hecht bijzondere 
aandacht aan de Belgische gastronomie 
en specialiteiten. Zo is er voor elk wat wils, 
van exclusieve restauratie tot Belgische 
specialiteiten of kleine hapjes. 

REIZEN MET 
JONGE KINDEREN?

U kan terecht voor veel spelplezier in onze 
speelhoeken. Deze zijn te ontdekken in

- vertrekhal 2, naast rij 11
- Gate B40
- Gate A60 (Installatie ten laatste op 01/12/2015)

- Gate A/T68

INFOBALIE 
BRUSSELS AIRPORT

•  Aankomsthal (Niveau 2) 
• Open van 6 tot 21 u.

TRUESTAR 
BAGGAGE WRAPPING

•  Vertrekhal
•  Open van 04.30 tot 19u. 

(m.u.v zaterdag tot 16u.)

GELD 
AFHALEN

•  Twee geldautomaten in de vertrekhal  
en twee in de aankomsthal  

•  Wisselkantoor in de vertrekhal en 
in de aankomsthal 

•  Open van 6 tot 21 u.

APOTHEEK 
BRUSSELS AIRPORT

•  Aanbod van klassieke apotheek 
•  Vertrekhal
•  Open van 7 tot 19 u.

SUPERMARKT 
LOUIS DELHAIZE

•  Aankomsthal (Niveau 2) 
•  Open van 6 tot 22 u.

VROEGE 
VLUCHT? 

STARBUCKS:  
•  Vertrekhal
•  Open 24/24 u.

DELIFRANCE: 
•  Vertrekhal
•  Open van 4 tot 19 u.

EXKI:  
•  Vertrekhal
•  Open van 4 tot 20 u.

BELLE & BELGE:  
•  Vertrekhal
•  Open van 4 tot 21 u.

JAVA COFFEE:  
•  Aankomsthal
•  Open van 5.30 tot 0.30 u 

(zomerseizoen tot 2 u.) 

SAPORE:  
•  Vertrekhal
•  Open van 4 tot 21 u.
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Voor een aantal landen volstaat een identiteits-
kaart. Andere landen eisen een paspoort, eventu-
eel met visum, of ook nog een inentingsbewijs.

Voor meer inlichtingen: 
www.diplomatie.belgium.be

VERENIGDE STATEN ESTA
•  U bent verplicht u vooraf te registeren 
 op https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ en zo 
 elektronisch toestemming te krijgen om 

te reizen naar de USA.
•  Voor reizigers zonder visum onder het 
 Visa Waiver Programma. 
• ESTA automaat beschikbaar aan de achterkant 

van de check-in rijen.
 
KINDEREN
Welke reisdocumenten kinderen nodig hebben is 
afhankelijk van de reisbestemming. Voor meer 
inlichtingen: www.diplomatie.belgium.be

REIZEN ZONDER OUDERS
Reist een kind zonder ouders (bv. met groot-
ouders), dan is naast het reisdocument ook een
document van toestemming vereist, door de 
gemeente voor echt verklaard. 

Check met uw reisbureau of 
luchtvaartmaatschappij
Indien u assistentie nodig hee�  tot aan het 
vliegtuig dient u dit minstens 48u voor uw 
geplande vertrektijd in te dienen bij de lucht-
vaartmaatschappij. De Special Assistance-balie 
is gevestigd in de vertrekhal, in de buurt van de 
check-in rij 10 naast Délifrance.
Verwittig steeds uw reisbureau of luchtvaart-
maatschappij van tevoren wanneer u een eigen 
inklapbare of elektrische rolstoel meeneemt. 
Vraag hen naar de regels die van toepassing 
zijn. Dit is ook belangrijk voor de luchthaven 
van uw bestemming.

 BIJZONDERE BIJSTAND

 IDENTITEITSDOCUMENTEN 
 (Belgische nationaliteit)

WEEKENDTRIP

3 dagen: € 49
4 dagen: € 59

3 dagen: € 42
4 dagen: € 48

Beste reiziger,
Met meer dan 200 bestemmingen over 
de hele wereld en ruim 70 luchtvaartmaat-
schappijen is Brussels Airport de ideale 
startplaats voor al uw reisplannen. Wat u 
ook kiest, dankzij onze persoonlijke service 

vertrekt u alvast in de juiste stemming naar 
uw bestemming. 
Deze handige reisgezel loodst u op een een-
voudige en duidelijke manier naar uw vliegtuig 
en biedt alle nuttige informatie om 

uw bezoek aan de luchthaven zo aangenaam 
mogelijk te maken. Wij nodigen u graag uit om 
deze informatie te lezen vóór uw bezoek aan 
Brussels Airport.

 HANDBAGAGE
VERBODEN 
• Wettelijk verboden wapens of replica’s 
• Steekvoorwerpen en messen 
• Zware gereedschappen 
• Skistokken, baseballbats 
• Puntige wandelstokken 
• Schokdempers 
• Toestellen die projectielen kunnen afvuren 

(bv. nietjespistool) 
• Handboeien 
• Gevaarlijke producten (bv. benzine, 

vuurwerk) 
• Gassen (o.a. CO2-patronen) 
• Andere voorwerpen die gevaarlijk 

kunnen zijn

 VLOEISTOFFEN EN GELS

 KOFFERS EN REISTASSEN
VERBODEN VOORWERPEN
• Wettelijk verboden wapens of replica’s. 
 (Vraag wapenvervoer apart aan bij de 
 luchtvaartmaatschappij)
• Gevaarlijke producten (bv. benzine, 

vuurwerk) 
• Gassen (o.a. CO2-patronen) 
• Andere gevaarlijke producten

Brussels Airport hee�  een totale parkeer-
capaciteit van 12.000 parkeerplaatsen (24/7). 
10.800 parkeerplaatsen bevinden zich op 
wandelafstand van de terminal. 
Ontdek de tarieven, promoties en condities op 
www.brusselsairport.be

•  Voor alle vloeisto� en en gels* mag u 
verpakkingen tot max. 100 ml meenemen 
in de handbagage, in een doorzichtige, 
hersluitbare plastic zak met capaciteit van 
1 l. Het gaat om de verpakking zelf, niet om 
de (resterende) inhoud in de verpakking.

•  Vloeisto� en uit de winkels op de luchthaven 
worden verpakt in een speciale, verzegelde 
zak. Is de verpakking toch geopend, dan zal 
de inhoud alsnog in beslag genomen worden.

•  Babyvoeding (melk- en potjesvoeding) is 
toegelaten. De hoeveelheid hangt af van de 
reisduur (max. voor de dag zelf). De bevei-
liging kan u vragen het te proeven om te 
verzekeren dat het babyvoeding is.

•  Vloeibare geneesmiddelen of dieetsupple-
menten zijn toegelaten maar vereisen een be-
wijs voor de noodzakelijkheid van de huisarts.  

 *Vloeisto� en en gels: water en andere dranken, soep, siroop, 
crèmes, lotions en oliën, parfums, sprays, gels, haar- en douche-
gels, vloeisto� en onder druk (incl. (scheer)schuim en deodorants), 
(tand)pasta’s, vloeibare vaste mengsels, mascara, lippensti� , 
andere producten met een gelijkaardige consistentie 

Vanaf Ring rond Brussel:
volg 'Zaventem'

niveau 3 - vertrekhal
KISS & FLY  ZONE  &  STOPPLAATS  TAXI

niveau 3 - vertrekhal

niveau 3 - vertrekhal

niveau 3 - vertrekhal

INRIT

FRONT1
INRIT

RESERVATION ZONE
INRIT

HOLIDAY3

INRIT

ECONOMY2

INRIT

VIP/PREMIUM
INRIT

INRIT

EXPRESS

INRIT

LOCK

KISS & FLY  ZONE  &  STOPPLAATS  TAXI

INRIT

FAST ZONE1

Vanuit uw parking: volg 

vanaf Ring rond Brussel:
volg ‘Zaventem Luchthaven’

Zaventem

 CHECK-IN
Er zijn 4 mogelijkheid voor check-in:
• Incheckbalie 
• ‘self check-in’ kiosken op de luchthaven 
• online check-in
• mobile check-in 

Passagiers die wachtrijen in de vertrekhal 
willen vermijden, kunnen voor de meeste lijn-
vluchten gebruik maken van online check-in 
of van één van de vele ‘self check-in’ kiosken 
in de vertrekhal. Check op voorhand welke 
check-in service wordt aanbevolen door de 
luchtvaartmaatschappij.
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DAGUITSTAP

€ 18/dag

4

 14 DAGEN 7 DAGEN

Met shuttle

RESERVEER BEST OP VOORHAND!

Voor het luchthavengebouw:

• www.interparking.be/brusselsairport

• Interparking: +32 2 715 21 10

Parkeren op BRUcargo met Shuttle:

• Discount Parking: www.discountparking.be 

• Carhotel: www.carhotel.be

Parkeren met Shuttle:

• P4 Longterm

Welkom

Vóór uw aankomst op Brussels Airport

Transport naar de luchthaven

Parkeren

Check met uw reisbureau of luchtvaartmaatschappij 
ivm bagagerestricties en check-in

NIVEAU 3:
Vertrekhal
Afzetplaats Taxi
Kiss & Fly zone

NIVEAU 2:
Aankomsthal
Standplaats Taxi

NIVEAU 0:
Bushalte

NIVEAU -1:
Treinstation

volg

3

2

0

-1

TAXI

TAXI

Discount 
Parking

7 dagen*: € 54 
14 dagen*: € 77

Carhotel op 
BRUcargo 

met shuttleservice 

1 dag*: € 17
3 dagen*: € 42
7 dagen*: € 98 

14 dagen*: € 154

4 4

4 44 4

4

4 4
€ 117€ 89

€ 99€ 89

7 dagen: € 66 
14 dagen: € 96

€ 189€ 154

€ 159€ 124

* Kalenderdagen

* Kalenderdagen

Volg vanaf de Brusselse Ring 
de verkeersborden naar Zaventem.
Op gps staat Brussels Airport onder 

POI (Points Of Interest). Discount Parking 
en Carhotel afslag Brucargo op E19.  

Busstation NIVEAU 0
In het midden van het station 
bevinden zich drie busplatformen 

met specifiek gebruik: DE LIJN - MIVB - 
ANTWERP/BRUSSELS AIRPORT EXPRESS   

Treinstation NIVEAU -1
AANDACHT: Hou uw treinticket 
bij de hand als u aankomt op 

Brussels Airport. U dient het te scannen 
aan de automatische toegangspoortjes. 

NATIONAAL
De Brussels Airport Express rijdt tot 6 
maal per uur van en naar Brussel-Noord, 
Brussel-Centraal en Brussel-Zuid. 

Er zijn eveneens rechtstreekse verbindingen 
naar alle windhoeken van België:  
Aalst, Aarschot, Aat, Antwerpen, Bergen, 
Brussel, De Panne, Denderleeuw, Diest, 
Doornik, Edingen, Gent, Halle, Hasselt, 
Kortrijk, Landen, Leuven, Mechelen, 
Oostende, Oudenaarde, 's Gravenbrakel, ...

INTERNATIONAAL
Brussels Airport is rechtstreeks verbonden 
met Nederland. De trein spoort 16x/dag 
naar Amsterdam via Roosendaal, Dordrecht, 
Rotterdam en Den Haag.

Tarief op 01/10/2015 onder voorbehoud van 
wijzigingen. Niet bindende beschrijving. 

NO 21196/32


