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Unieke locatie in
het hart van BrUssel

Gevestigd op de anspachlaan, op  
wandelafstand van de Brouckère, de 
Beurs en de Grote Markt van Brussel 
kent viaGe een unieke ligging. Met 
metro- tram- en treinstations en tal 
van parkeermogelijkheden in de nabije 
omgeving, is viaGe niet alleen optimaal  
bereikbaar voor de inwoners van  
Brussel zelf, maar eveneens voor de vele 
toeristen. 
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Grand casino Brussels moderniseert zich en groepeert al haar activiteiten 
onder de noemer viaGe. viaGe, dat is spel en plezier in een overweldi-
gende ambiance en spectaculair, modern decor van meer dan 14.500m² in 
Brussel centrum. het is de plaats waar alles mogelijk is, en die toeganke-
lijk is voor éénieder : inwoners van Brussel, toeristen, zakenlui, maar ook 
families. het ontspannings- en entertainment complex biedt ruimte voor 
een concertzaal, casino, bars en restaurant, allen gehuld in een feestelijke, 
bruisende sfeer. 

viaGe laat de zintUiGen Prikkelen  !

anspachlaan 30 
1000 Brussels
België



 

restaUrant viaGe,
oPen tot in de vroeGe Uren

viaGe Biedt tal van 
UitGaansMoGelijkheden

in dit trendy restaurant in hartje viaGe kan men 
in ontspannen sfeer genieten van een heerlijk  
diner, en dit zelfs na middernacht. het restaurant 
viaGe is namelijk een van de weinige in Brussel 
waar men tot in de vroege uren terecht kan voor 
een lekkere, verse maaltijd.
› Op weekdagen en zondag is het restaurant 
geopend van 18.00 u. tot 2.30 u. 
› Op vrijdag en zaterdag is de keuken zelfs 
open tot 3.30 u.

Afterwork met collega’s  ? Happy hour met vrienden? 
een avondje pokeren? of een combinatie van beiden? 
viaGe biedt tal van uitgaansmogelijkheden. zo heeft 
de cinna-Bar alles in huis voor een onvergetelijke 
avond of een welverdiende shoppingbreak.  de bar is 
elke dag van het jaar, zeven dagen op zeven open en  
organiseert dagelijks een happy hour en iedere vrijdag- 
en zaterdagavond is het cocktailbar. 
liever een hapje en/of drankje combineren met een 
spelavond in het casino, dit kan makkelijk via één van 
de vele viaGe pakketten : Diner & Casino, Burger &  
Casino, Drinks & Casino en het Sweet Sunday pakket. 
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Grand casino Brussels viaGe voldoet aan de meest 
veeleisende normen voor verantwoordelijk spelen. 
casinos austria international is dan ook pionier 'res-
ponsible Gaming' op internationaal niveau. hoewel 
het casino voor de meeste mensen een plaats van  
plezier en ontspanning is, moeten sommige spelers 
inderdaad beschermd worden tegen de mogelijke risico's.

'resPonsiBle GaMinG'

viaGe casino

Met casino viaGe heeft Brussel haar eigen plekje las vegas.  
de majestueuze casinozaal, tevens de grootste van België, 
bestaat uit vier verdiepingen, verschillende speelruimtes 
en vormt een groots decor van glas, licht en kleur voor de  
39 speeltafels (Blackjack, Punto Banco, roulette), 400 slot-
machines, Money Wheel, de bingozaal en een private WPt 
Poker zaal voor 100 spelers. 



het VIAGE Theatre gelegen op de 6e verdieping, 
is een unieke ruimte die zich ideaal leent voor het  
organiseren van concerten en shows. Met een opper-
vlakte van 900 m² (850 staanplaatsen) kan de ruimte 
worden aangepast in functie van het evenement:  
theater, concert, dinershow (300 zitplaatsen)… 
viaGe theatre is uitgerust met de nieuwste audio-
visuele technologie, heeft een herstelbaar podium,  
alsook diverse modulaire niveaus en balkons die aan het 
publiek het nodige comfort en een uitstekend uitzicht 
op de show garanderen.

op de 7e verdieping bevindt zich Là-haut VIAGE, een   
geheime tuin van 225 m², hoog in de wolken, ver boven  
de Brusselse boulevards, met een intieme sfeer en een 
zonovergoten terras dat een prachtig 270° panora-
misch zicht heeft op het historisch centrum van Brussel.  
zaalcapaciteit: 400 staan- en 150 zitplaatsen. Beide locaties 
kunnen afgehuurd worden en lenen zich uitstekend voor 
het organiseren van een bedrijfsevenement!

MajestUeUze rUiMtes Met Waaier aan 
orGanisatorische MoGelijkheden 

de praktische ligging maakt van viaGe de locatie bij uitstek voor 
het organiseren van zowel business events als feesten met familie en 

vrienden... allen makkelijk te combineren met een bezoek aan Brussel.
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viaGe, het grootste casino van België zowel qua omvang als 
omzet, is trots op zijn rol van belangrijke, economische speler 
in de stad Brussel. het ontspanningscomplex genereert meer 
dan 250 directe arbeidsplaatsen, alsook indirecte banen. Met 
een kwaliteitsvolle dienstverlening door het zaalpersoneel, de 
professionele croupiers, en de optimale beveiliging, biedt het 
casino een scala van banen waarvoor meerdere vaardigheden 
vereist zijn en die van het casino een aangename plek maken 
met een service op wereldniveau ! het merendeel van de me-
dewerkers woont in het Brussels hoofdstedelijk Gewest en 
in de omliggende steden.

viaGe BrUssels
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viaGe, een uniek ontspanningscomplex gevestigd in het 
hart van Brussel, maakt deel uit van de internationale 
groep casinos austria international (cai). casinos aus-
tria international is een grote speler in de wereldwijde 
casino-industrie met casino- en entertainmentcomplexen 
in 16 landen over de hele wereld. de groep beheert ook 
36 continentale casino’s en 6 casino’s aan boord van 
schepen. in totaal bezit cai meer dan 450 speeltafels en 
5500 slotmachines.
Met een uniek portfolio van casinoconsulting, -ontwik-
keling, -management en -investeringsdiensten runt cai 
met succes talloze casinoprojecten. klantvriendelijkheid,  
kwaliteit, integriteit, verantwoordelijkheid en respect 
voor traditie zijn de drijvende krachten achter het succes 
van het bedrijf. 

viaGe, onderdeel van de
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