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Là-Haut VIAGE  zal weer dé Brussels rooftopbar van 2018 zijn. 

Een geheime tuin in het hartje van Brussel 
 

Heropening 3 mei 2018 
#lahautviage 

 

   

 

De periode van de afterworks en terrasjes is opnieuw aangebroken en daar maakt Là-Haut VIAGE 
graag gebruik van! Vanaf 3 mei nodigt de beste rooftopbar van Brussel opnieuw al haar gasten uit 
om een frisse cocktail te komen drinken met zicht op de Brusselse skyline. Là-Haut VIAGE wordt 
ook in 2018 de place to be in Brussel! 

 

Botanische tuin in het stadscentrum 

Te midden van 14.500 m² bevindt zich een unieke ruimte in de hoogte met een terras en een uitzonderlijk 
uitzicht over de stad Brussel. Vorig jaar zocht VIAGE naar de ideale partner om de rooftop te restylen en in een 
heel nieuw concept te gieten. Het bleek een schot in de roos te zijn. De groene rooftop op de zevende 
verdieping van VIAGE heeft in 2017 een ware buzz gekend en heeft centrum Brussel nieuw leven in geblazen. 
Là-Haut Viage trok vorig jaar tussen de 300 en 500 personen per afterwork aan. Seizoen 2 start aanstaande 
donderdag 3 mei tot eind september en we zijn klaar om dit record te verbreken 

Là-haut VIAGE bevindt zich op de rooftop van Grand Casino Brussels. Vanaf de ingang aan de Anspachgalerij 
onthult zich gaandeweg via de roltrappen een mysterieus decor van weelderige planten. Eenmaal in de 
hoofdzaal waan je jezelf in een botanische jungle dankzij de planten aan de muren en de plafonds, de 
klimplanten, rieten stoelen,  bontjes, de verlichting verweven met de bladeren... Het panoramisch terras van 
360° maakt het helemaal af waardoor je je even in een andere wereld waant. 

Het concept en de restyling zijn van de hand van interieurarchitect Michel Penneman in samenwerking met de 
vier jonge ondernemers genaamd ‘Les Organisateurs’, ook gekend van o.a. ‘CHEZ GINETTE’ in de Havana 
Club en ‘J'PEUX PAS J'AI PISCINE’ op het terras van het Jam Hotel dat sinds kort is omgetoverd tot Bar PERCHE. 
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Ideaal voor een bedrijfsfeestje 

Là-Haut VIAGE is een grote stadstuin hoog in de wolken van wel 225 m². Achter het groene gordijn schuilt een 
volledig uitgeruste ruimte die voor eender welk evenement gebruikt kan worden. 

Met 40 zitplaatsen en 300 staanplaatsen is Là-Haut VIAGE al snel een must geworden voor bedrijfsfeesten, 
verjaardagsfeesten, seminaries - De unieke sfeer en het uitzicht over de Brusselse skyline verbaast telkens 
opnieuw en maakt het een ideale ruimte voor bedrijven die op zoek zijn naar een aangename en hippe setting. 

Naast de zaal Là-haut VIAGE, telt VIAGE nog tal van andere ruimten die naar wens gebruikt kunnen worden, 
zoals een casino, een restaurant dat tot in de vroege uren open is, een theaterzaal en verschillende 
vergaderruimten. 

Voor de kleine (of grote !) honger is er #RestoViage 

Dit jaar hoeven de afterworkers het niet ver te gaan zoeken indien ze hun 
kleine (of grote) honger willen stillen tijdens of na hun bezoek aan Là-haut 
VIAGE! Het VIAGE restaurant is maar een roltrap verwijderd en heeft een 
uitgebreide menukaart waar er gegarandeerd voor ieder wat wils is! De keuken 
is open van 18u tot 2u30 en bevindt zich op de tweede verdieping van het 
VIAGE complex. Ideaal voor een lekkere, snelle hap aan een betaalbare prijs en 
in een aangename setting! 

Het is trouwens ook altijd prijs dankzij de « Spin & Win » jeton die elke 
bezoeker van Là-haut VIAGE krijgt aan de ingang! Toon je jeton, draai aan het 
rad van fortuin en win een van de vele leuke prijzen gaande van een glas 
bubbels tot een diner! 

(*) Je moet 21 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart.  
 
 

PRAKTISCHE INFO 

Waar : Rooftop VIAGE 
Ingang via de Anspachgalerij (Muntplein, kruising Kleerkopersstraat/ 
Schildknaapsstraat) 

Wanneer : Opening 3 mei 2018 en aansluitend iedere 

donderdagavond vanaf 17u  

Wat : Een ruimte die kan gehuurd worden voor evenementen (met 
uitzondering van donderdagavond) 

Toegang : Mobiliteitsplan beschikbaar op de Facebook pagina: 

Lahaut.viage 

Nabijgelegen parkings : Schildknaap, Munt, De Brouckère, 
Parking 58, Metro De Brouckère  

 

VOLG ONS !  

https://www.facebook.com/Lahaut.viage/ 
https://www.instagram.com/lahautviage/ 
 
https://www.facebook.com/viage/ 
https://www.instagram.com/viage.entertainment/ 
www.viage.be 

 
Alle foto’s zijn terug te vinden op de pressroom 
viage.prezly.com 

 
Persinfo : VIAGE, Siham MAKRACHE, Marketing & PR / +32 2 300 01 93 / marketing@VIAGE.be  
Persinfo : Interel, Nathalie Woitrin / +32 (0)2 213 13 68 / nathalie.woitrin@interelgroup.com 
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