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Toegankelijkheidsinfo

Van harte welkom bij Hostel Bruegel! Onze jeugdherberg bevindt zich 
in het hart van Brussel, op 600 meter van het Centraal Station en de 
Grote Markt, één van de mooiste pleinen in Europa. Alle belangrijke 
toeristische trekpleisters zijn binnen handbereik. Wij bieden gezellige, 
budgetvriendelijke accommodatie aan voor reizigers van alle 
leeftijden, families, groepen en scholen. 

Toegangspad, ingang en onthaal
Je komt aan via de hellende Heilige 
Geeststraat, die bestaat uit kasseien. 
Aan de ingang kan je via de deurbel 
een medewerker oproepen, die een 
helling plaatst en helpt om binnen te 
komen. Er is een ruime receptie met 
voldoende circulatieruimte. De nach-
tingang is niet rolstoeltoegankelijk, 
de receptie en voordeur sluiten van 
23:00u tot 7:00u. Indien op voorhand 
afgesproken kunnen de medewerkers 
helpen om toegang tot het gebouw 
te krijgen tijdens de nachturen.
Looproutes en niveauverschillen
Op de benedenverdieping zijn de 
receptie, de ontbijtruimte, de lounge 
en de gemeenschappelijke toiletten 
vlot bereikbaar. De doorgangen zijn 
voldoende breed. De ruime lift brengt 
je tot op de hogere verdiepingen.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
De eetzaal biedt voldoende ruimte en 
de toegangsdeuren zijn breed genoeg. 
De tafels zijn beperkt onderrijdbaar. 
Er is een helling tussen de receptie en 
de gemeenschappelijke lounge met 
bibliotheek, TV en waterfontein. Met 
een beetje hulp is ook het onderste 
deel van het buitenterras toegankelijk.

Gemeenschappelijk toilet
Er zijn 2 grote gemeenschappelijke 
toiletten op de benedenverdieping, 
die zijn aangepast en voorzien van 
beugels. Ze bevinden zich aan de 
eetruimte en de lounge.
Slaapkamer en sanitair
blok / badkamer
Er zijn 3 toegankelijke kamers met 
badkamer (kamers 126, 226 en 
326). Zij hebben elk 2 toegankelijke 
bedden. De kamerdeur is vrij zwaar. 
De badkamer heeft een inrijdbare 
douche met voldoende ruimte, zitje 
en beugels. Ook het toilet biedt 
voldoende ruimte en beugels. De 
wastafel is onderrijdbaar. 
Extra
Er worden anti-allergische stoffen 
gebruikt. De keuken kan op aanvraag 
rekening houden met voedselaller-
gieën of dieetwensen. De lift heeft 
brailleknoppen en geeft een auditief 
signaal. Er zijn tactiele markeringen 
aan de trap en helling. Visuele con-
trasten zijn grotendeels aanwezig.  
De medewerkers helpen je graag met 
andere wensen of noden.
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