
Op zaterdag 26 maart opent Mini-Europa de deuren voor een 33ste 

seizoen met nog meer fun en cultuur! 

"Aantal reservaties zijn veelbelovend, hoop op heropleving citytrip-toerisme in 2022" 

  
Brussel, 15 maart 2022 – Meer nog dan de Ardennen en de kust heeft het toerisme in Brussel zeer 

zware impact ondervonden door de covid-crisis. De afgelopen twee jaar lieten lokale toeristen 

Brussel, waar het toerismebeleid in het verleden volledig in het teken stond van internationaal 

toerisme, vaak links liggen en ook Mini-Europa ontsnapte hier niet aan! In 2020 zag het park het 

aantal bezoekers teruglopen van 420.000 tot nog slechts 67.200, een daling van maar liefst 84%. 

Vorig jaar werd het wegblijven van de internationale gasten voor een stukje goed gemaakt door 

Belgische bezoekers, die hun eigen land herontdekten, waardoor de teller op 189.000 bezoekers 

uitkwam, nog steeds 55% minder dan in pre-corona tijden.  

  

Bij de start van het 33ste seizoen heeft directeur van Mini-Europa Thierry Meeus goede hoop dat dit 

jaar zowel het nationale, als het internationale citytrip-toerisme opnieuw op kruissnelheid komen : 

“Na twee moeilijke jaren kondigt 2022 zich goed aan. We mochten al heel wat reservaties noteren, 

zowel uit eigen land, onze buurlanden, maar ook uit het verre buitenland. Zo hebben we al meer dan 

12.000 tickets vastgelegd voor diverse groepsboekingen, waarvan meer dan 4.000 voor Indische en 

Israëlische toeristen die België zullen bezoeken.“ 

  

Nog meer kwaliteit 

In 2022 wil Mini-Europa haar bezoekers nog meer kwaliteit bieden. Ingrijpende 

renovatiewerkzaamheden die drie jaar geleden in het park zijn begonnen, naderen hun voltooiïng. Zo 

werd de grote universiteit van de Litouwse hoofdstad Vilnius door schilders onder handen genomen 

en ook de beroemde Széchenyi-baden in Boedapest (48 m²) zullen in mei terug zijn, uitgedost in 

nieuwe kleuren en uitgerust met minifonteinen en de befaamde schaakspelers. Tegelijkertijd werd ook 

het Atelier Arc et Senans van de Franse urbanist en architect Claude-Nicolas Ledoux gerenoveerd. 

Liefhebbers van luchtvaart kunnen twee omgebouwde Airbus A320 toestellen komen bewonderen in 

een aangepaste, nieuwe neo-uitvoering. De afkorting "neo" staat voor "new engine option". Tot slot 

zijn er verschillende nieuwe scènes toegevoegd aan de decors gewijd aan het tijdperk van de 

verlichting en zullen de tuinen er nog mooier bij liggen dankzij 120 nieuw geplante dwergbomen en de 

duizenden bloemen die in net als voorgaande jaren in mei zullen arriveren. 

Stormschade 



In het weekend van 18 tot 20 februari veroorzaakten stormen Eunice en Franklin heel wat schade in 

het park, vooral aan de stadhuizen van Brussel en Leuven. De totale kost voor alle reparaties wordt 

geraamt op 50.000 euro. Momenteel wordt de torenspits van het Brusselse stadhuis gerepareerd 

waarna die tijdelijk zal worden teruggeplaatst, in afwachting van een uitgebreide renovatie die later 

zal plaatsvinden. Het stadhuis van Leuven zal pas veel later in het seizoen worden teruggeplaatst. 

  

Praktische informatie 

Bruparck - 1020 Brussel (Laken) 

02 474 13 13 - info@minieurope.eu 

  

Prijzen: €17,30 voor volwassenen / €12,30 voor kinderen (<12 jaar) / gratis voor kinderen (< 115cm) – 

groepstarieven beschikbaar (min. 20 deelnemers).  

  

Over Mini-Europe 

In hartje Brussel, aan de voet van het Atomium, ligt Mini-Europe, het enige park waar je in enkele uren 

door heel Europa reist. Een reis die je nergens anders zult maken. Kuier door de mooiste steden van 

het oude continent. De Big Ben en zijn typisch deuntje verwelkomen je in hartje Londen. Gondels en 

mandolines laten jou de charmes van Venetië ontdekken. Volg de Thalys van Parijs tot aan de andere 

uithoek van Frankrijk. Breng zelf de animaties op gang: doe de Vesuvius uitbarsten, breek de Berlijnse 

muur af, versla de stier in de Arena van Sevilla en nog zovele andere ... In totaal vind je in Mini-Europa 

meer dan 350 monumenten en animaties. Mini-Europa, een must-see wanneer je in Brussel 

bent! www.minieurope.eu 

  

Voor meer info (enkel voor de pers) : 

  

Tom De Bruyckere – 0476 45 15 03 – tom@mindthegap.be 
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