imagineBruges
Alles begint met een droom
Je hoorde iemand enthousiast over Brugge vertellen? Je scrolde door een artikel over het stille
Brugge of bleef plakken bij een video van een freerunner die over de daken loopt? Je spotte een fancy
hotel of intieme b&b? Of misschien las of beluisterde je wel fascinerende verhalen over de
Bourgondiërs? In elk geval raakte je interesse gewekt. Precies dat gevoel willen we met de campagne
‘Imagine Bruges’ creëren: inspelen op het gevoel en verlangen om opnieuw te reizen en een zaadje
planten om te dromen over Brugge. Imagine Bruges geeft je ‘goesting’, jouw verbeelding doet de rest.
Met een intrigerende slogan, sterke foto’s en een lege droomwolk als terugkerend beeldmerk, zorgen
we voor inspirerende content, verdeeld over volgende thema’s: Brugge in 360°, Rondom Brugge,
Erfgoed, Cultuur, Shopping en Gastronomie. Een campagne die alle troeven van de stad belicht en
qua uitstraling perfect matcht met het DNA van de stad. Stel je voor dat je naar Brugge op reis gaat….
Imagine that!

Brugge in 360°
Wereldberoemde klassiekers én verborgen parels
Wereldbefaamde stadszichten én kleine, te ontdekken hoekjes. De imposante Onze-Lieve-Vrouwekerk
in avondlicht bewonderen en in het stille Begijnhof tot rust komen. Slenteren langs die heerlijke
Vesten, romantische plekjes ontdekken of op tal van groene oases botsen? Groots of intiem, Brugge
bedient je op je wenken. Logisch dus dat je blijft logeren.
Ontdek Brugge in 360°: www.visitbruges.be/imagine-bruges-stad-in-360

Tips voor cultuurliefhebbers
Hartelijk Brugge
Tijdens deze exclusieve wandeling neemt een Brugse stadsgids je mee voor een boeiende tocht. Je
ontdekt niet alleen de vele prachtige historische gebouwen en sites, maar ook goed verborgen parels
en geheime plekjes. Zo eindigt de wandeling met een adembenemend uitzicht over de stad vanaf het
dakterras van het Concertgebouw. Een echt unieke beleving!

Meet & greet Van Eyck
De wandeling Meet & greet Van Eyck haakt verder in op het leven van de schilder in Brugge. Je ‘meet’
de sfeer van de Bourgondische periode en komt meer te weten over zijn persoonlijke leven, maar je
ontdekt ook waar je vandaag in Brugge zijn creaties en aanwezigheid kan ‘greeten’. Niet alleen volg je
tijdens deze wandeling zijn dagelijkse woon-werkverkeer, de gids neemt je ook mee naar een paar
goed verborgen plekjes.

Tips voor families
Waterpret in zwembaden
Net buiten de historische binnenstad wacht waterpret voor heel de familie. In Jan Guilini kan je
zwemmen in een stukje beschermd erfgoed uit het interbellum. Net naast het Veltembos ligt Interbad
Farys, met een recreatiebad, waterglijbaan van 60m, apart instructiebad voor de kids en een
peuterbad. Zwemparadijs LAGO Brugge Olympia zorgt voor spanning en sensatie met unieke
glijbanen, een binnenzwembad met een golfslagbad, een wildwaterbaan, een sauna en verwarmde

kinderbaden met interactieve speelelementen. Bij mooi weer kan je terecht op de grote ligweide met
twee buitenbaden en buitenwhirlpool. www.brugge.be/zwembaden

Brugge per boot
Een bezoek aan Brugge is niet compleet zonder een tochtje op de Brugse reien. Je kunt inschepen aan
een van de vijf aanlegplaatsen voor een boottocht van een half uur die je de meest bijzondere plekjes
van de stad vanuit een heel andere hoek laat bewonderen.
www.visitbruges.be/nl/bruggemetdeboot

Parken met speeltuinen
Jong geweld kan zich naar hartenlust uitleven in de Brugse parken. Lekker ravotten, rennen en
springen in het groen. In sommige parken vind je bovendien speelhoekjes. Zoek in het rustige SintAnnakwartier de Guido Gezellewarande eens op, trek naar het goed verborgen Park Sebrechts dichter
bij het centrum of het meer gekende Minnewaterpark. Voor het betere klim- en klauterwerk is dé
aanrader het Koningin Astridpark, dat dit voorjaar een grondige make-over kreeg.
jong.brugge.be/buitenspelen

Speelveld
Heb je een dorstje? Heb je kinderen? Maak je graag tonnen plezier? Heb je op minstens één van deze
vragen enthousiast "Ja natuurlijk!" geantwoord, dan is het Speelveld aan de Sint-Pietersplas in de
rand van Brugge deze zomer de perfecte plek voor jou en je gezin. Je vindt er een laagdrempelige
speel- en ontmoetingsplek voor kinderen en hun ouders, maar ook een toffe zomerbar.

Bits of Bruges
Ook Brugge en de Bruggelingen hebben even stil gestaan, maar het reguliere leven komt stilletjes aan
weer op gang. Heb je plannen om naar Brugge af te zakken of wil je na je bezoek nog wat nagenieten
en zo je bezoekervaring wat verlengen? Dat kan! Met deze films, 360°-beelden, muziek, podcasts en
boeken waan je je zo (weer) in je geliefde stad. Eén ding is zeker: Brugge is nog steeds de magische
plek waar we je graag verwelkomen!
www.visitbruges.be/bits-of-bruges

Tips voor sfeerzoekers
Op zoek naar romantische hotspots
Romantiek viert hoogtij in Brugge. Zwanen op de reien, middeleeuwse kronkelstraatjes en geplaveide
pleinen geven de stad een sfeervol cachet. De parken en groene vesten rond de stad zijn in elk seizoen
dan weer hét gedroomde decor voor een romantische wandeling. Trek er op uit, te voet of met de fiets.
Hét romantische plekje bij uitstek is de Bonifaciusbrug. Het Begijnhof is een oase van rust in de
binnenstad, waar in het voorjaar talrijke narcissen bloeien. Het Koningin Astridpark is een Engels
landschapspark met een romantische muziekkiosk. Waan je op het Huidenvettersplein, met in de
zomer vele artiestenstalletjes, op het Place du Tertre in Parijs. Op het binnenhof van het
Gruuthusepaleis, kan je niet alleen de mooie gevel van het Gruuthusemuseum bewonderen maar ook
de imposante hoogte van de toren van de O.L.V.-kerk. De Gouden-Handrei en de Groenerei zijn
pareltjes van reitjes, waar de huizen zich in weerspiegelen.

Groen om te doen
De parken in het centrum, de vesten rond de stad, de groene gordel rond Brugge met een mix van
bossen, kasteelparken, open landschappen, kanalen, … ze maken van Brugge een aantrekkelijke
bestemming voor bezoekers op zoek naar groen. Ontdek de groene troeven van de stad te voet of,
waarom niet… vanop de fiets want Brugge is absoluut een fietsvriendelijke stad.

Brugge per koets
Maak een romantische koetstocht van een half uur door de historische straten, over eeuwenoude
pleinen en charmante bruggen. Tijdens de rit geeft de koetsier deskundige uitleg en ongeveer halfweg
houden paard en koets kort halt aan het Begijnhof. Je vindt de vertrekplaats op de Markt (tijdens
marktdagen op de Burg).

Brugge per fietskoets
Zijn je voeten moe van het slenteren? Neem dan een (overdekte) fietskoets en ontdek op een unieke
en ecologische manier de meest romantische plekken en historische monumenten van de stad. De
fietskoetsen staat opgesteld op de Markt, ter hoogte van reisboekhandel De Reyghere (tijdens
marktdagen op de Burg).
www.guidedtoursbruges.com

Tips voor avonturiers
Het stille Brugge
De stadswijken Sint-Anna en Sint-Gillis mogen dan bekendstaan als het stille Brugge, toch valt hier,
ver weg van de platgetreden paden, heel wat te beleven. Absolute aanraders zijn de molens op het
stuk vesten tussen Kruis- en Dampoort en het zicht op het idyllische Gezellekwartier, Hemelrijk waar
de tijd is blijven stilstaan, de koeien in de binnentuin van het Grootseminarie (Peterseliestraat), de
schapen in Hof Campers & Hof De Jonghe (Langerei), de mysterieuze Jeruzalemkerk en de
arbeidershuisjes in de Balstraat, verborgen juweeltje Albrecht Rodenbachstraat en de godshuizen in
de Stijn Streuvelstraat. Religieuze rust vind je in de Sint-Annakerk, Sint-Gilliskerk of Onze-LieveVrouw-ter-Potterie.

West-Brugge
Verleg je grenzen, laat ’t Zand eens achter je en verken West-Brugge. Je vindt er groen in overvloed
langs het minst bekende stuk van de vesten en treft er de Smedenpoort, de enige Brugse stadspoort
die tijdens een restauratie haar originele (okergele) kleur heeft teruggekregen. Niet te missen zijn de
godshuizen die her en der verborgen liggen, de intieme Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekenskapel, de
Smedenstraat met haar veelzijdig winkelaanbod, de Dumeryklok die op bijzondere wijze met de voet
geluid wordt, de Kapucijnenkerk en Sint-Godelieveabdij. In het hart van de wijk verrijst een
gloednieuw, hedendaags beurs- en congresgebouw (Bruges Meeting & Convention Centre).

Zwemmen in de Brugse reien
Een boottocht op de reien of wandelen langs het water. Been there, done that? Begeef je dan naar het
drijvend platform in de Coupure, waar je van 27 juni t/m 31 augustus tussen 13.00u en 20.00u vanaf
een drijvend ponton een verfrissende duik in de Brugse reien kan nemen in een speciaal ingerichte
zwemzone. De waterkwaliteit wordt wekelijks gemeten en redders zien toe op de veiligheid. Het aantal

bezoekers is beperkt tot 30 personen. Je kan je plons gratis reserveren in tijdsblokken van één uur.
Online reservatie via : https://www.brugge.be/zwemmenincoupure

Brugge op de segway
Een originele manier om de stad te verkennen zonder zelf te hoeven wandelen! Na een korte initiatie
neemt een persoonlijke gids je mee langs de historische sites, monumenten, bijzondere gebouwen en
verborgen schatten van Brugge. Je kunt ook kiezen voor een chocolade-, Bruges by night-, diner- of
brouwerijtour.
www.segwaybrugge.be

Rondom Brugge
Kunststad omarmd door zee, polders en bossen
Fan van stadsgeluk, maar ook een zwak voor groen en gek op de zee? Goed nieuws! In Brugge hoef je
niet te kiezen. De kunststad is gezegend met een eigen strand en een wit pittoresk polderdorp en wordt
bovendien omarmd door zee, polders en bossen. Historische en onaangeroerde natuurpracht waar je
dagen zoet mee bent en die je makkelijk te voet of al fietsend verkent. Of een citytrip met een extra
laagje.
Ontdek Rondom Brugge: www.visitbruges.be/imagine-bruges-rondom-brugge

Tips voor cultuurliefhebbers
Historisch Damme
In het Brugse Ommeland bevindt Damme zich op een boogscheut van Brugge. Nu is het een pittoresk
rustig stadje, bekend voor haar boekenmarkt en kaasmarkt, platte kerktoren en mooie stadhuis. Tot
aan de verzanding van het Zwin was dit echter een belangrijke overslaghaven van Brugge. In de 17e
eeuw werd Damme tot een vestingstad uitgebouwd. Zelfs nu zijn er nog delen te zien van het stervormig
grondplan.

Beelden in het witte dorp
Nog zo’n rustieke parel is Lissewege, dat kunstliefhebbers weet te bekoren met diverse galerijen. Elke
zomer is het polderdorp bovendien het decor voor ‘Beelden in het witte dorp’, een tentoonstellingsroute
waarbij beelden staan opgesteld doorheen het dorp.

Kastelen spotten
Het bosrijke Brugse Ommeland is bezaaid met kastelen. Rijke adellijke families verbleven ‘s winters
in de Brugse binnenstad, en trokken ‘s zomers naar hun buitenverblijven in de Brugse rand. Er zijn er
teveel om op te noemen en ze zijn niet altijd open voor publiek, maar ook van buiten af is de grandeur
onmiskenbaar en ze zijn veelal gelegen in uitgestrekte kasteeldomeinen waar het ideaal wandelen of
fietsen is. Twee parels die je zeker niet mag missen zijn het omwalde Kasteel Tilleghem en kasteel
Ryckevelde, oorspronkelijke een versterkte hoeve. Beide zijn gelegen in een uitgestrekt
kasteeldomein met park aan de rand van Brugge.

Proeven van erfgoed in Zeebrugge
Wie de geschiedenis van de haven en de best bewaarde erfgoedlocaties van Zeebrugge wil ontdekken,
schaft zich de Erfgoedwandelkaart aan. Deze wandeling, 5,8 km lang, start nabij Seafront en is
gemakkelijk te volgen dankzij klinknagels op de grond, met daarin het havenkraan-symbool. Je
verkent tijdens de wandeling met name de oude vismijnsite en Zeebrugge Dorp, maar vergeet niet ook
de Strandwijk te ontdekken. Een van de iconische blikvangers op de zeedijk is het Palace Hotel of
Residentie Palace, beschermd als monument in 1994. Verderop langs de Zeedijk tref je op het strand
‘De man die de boot zag, in de lucht’ van kunstenaar Jean Bilquin.

Tips voor families
Op sterren jagen in Cozmix
In Cozmix - Volkssterrenwacht Beisbroek bewonder je met behulp van een grote telescoop de zon,
maan en planeten van dichtbij in de observatietoren. In het planetarium worden ruim zevenduizend
sterren op de binnenkant van de koepel geprojecteerd. Spectaculaire videobeelden nemen je mee
naar het mysterieuze heelal: je vliegt over het Marsoppervlak en bewondert de ringen rond Saturnus.
Ook langs het kunstzinnige planetenpad onderneem je een tocht door de kosmos.

Vrolijke kinderboerderij
Blijf je liever met beide voeten op de grond? In een 14e-eeuwse hoeve in de rand van Brugge schuilt de
vrolijke, actieve kinderboerderij De Zeven Torentjes. Je kunt wandelen in de weiden en de stallen
bezoeken. Je vindt er heel wat neerhofdieren, van kip tot koe, waar je zo bij kunt. De grote moestuin,
kruidentuin en bijenhoekje prikkelen al je zintuigen.

Van een maritiem themapark tot een frisse neus halen op het familiestrand van
Zeebrugge
In Seafront zijn de vismijnactiviteiten van weleer verdwenen, maar de sfeer is gebleven. Waar ooit de
vis werd gelost en gesorteerd, kun je nu verdwalen in de themahallen. Beleef het kusttoerisme van
vroeger en nu en proef de rijke visserijgeschiedenis. Bezoek zeker ook een van de wisselende
maritieme thematentoonstellingen: Operatie Noordzee 1944-’45 over de Slag om de Schelde en de
expo Noordzeeschatten, waarin je meer te weten komt over het rijke leven in de Noordzee. Boeiend
voor jong en oud!
Wie even de nostalgische toer op wil huurt een billenkar of gocart bij NEW BEAUFORT (Zeedijk 4).
Kinderen maar ook volwassenen amuseren zich geweldig met dit sociale vervoermiddel. En op het
familiestrand kunnen de jongste strandrakkers zich uitleven in het strandspeeldorp, met schommels,
klimrekken en een echte speelboot.

Varen naar Damme
De Damse Vaart, met haar statige rijen populieren waar af en toe schapen grazen, brengt je direct tot
rust. Wandel of fiets de 6 km tussen Brugge en Damme of scheep in op de Lamme Goedzak, de

raderboot die enkele malen per dag de navette tussen Brugge en Damme doet. Vlak voor je Damme
binnenkomt, staat de wit blinkende Schellemolen uit 1867 je op te wachten.

Tips voor sfeerzoekers
Lissewege en de voormalige cisterciënzerabdij Ter Doest
Nostalgische dorpen liggen voor het oprapen in het Brugse Ommeland, maar in Lissewege lijkt het
wel of de tijd geen vat heeft gekregen. Met zijn lieflijk vaartje, witgeschilderde polderhuizen en
uitgestrekte akkers staat Lissewege model voor hoe elk Vlaams dorp er ooit uitzag. Aan de voet van de
Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk verneem je alles wat je wilt weten over het ‘witte dorp’ in het
bezoekerscentrum, dat trouwens een fraai Heiligenmuseum herbergt, met 120 antieke beelden van
patroonheiligen. Wie de moeite neemt om de 264 traptreden van de stompe kerktoren te
beklimmen wordt beloond met een weids overzicht over de polders, tot aan Oostende en Brugge. Je
zal ook Abdij Ter Doest spotten. Van het middeleeuwse abdijcomplex hebben het monumentale
poortgebouw, de duiventoren en de gigantische, 14de-eeuwse abdijschuur de tand des tijds
doorstaan.

De Fonteintjes en de charmante hoekjes van Zeebrugge Dorp
Begeef je aan de Kust naar De Fonteintjes, een langgerekt duinengebied van 20 ha met duinmeertjes
en vochtige duingraslanden, gelegen tussen Blankenberge en Zeebrugge. Het is een van de weinige
gebieden met inlagen, waar de dijken nog duidelijk merkbaar zijn. Er groeien tal van zeldzame
orchideeën, waardoor het ook zeer kwetsbaar is.
Het meest charmante hoekje van Zeebrugge vind je in Zeebrugge Dorp: het Admiraal Keyesplein doet
denken aan een Engelse tuinwijk of het soort pleintje waar je zelf had willen opgroeien. Niet ver daar
vandaan ligt de Sint-Donaaskerk, een bakstenen hallenkerk in neogotische stijl. De lieflijke Stella
Mariskapel is toegewijd aan de belangrijkste heilige voor de vissers.

Tips voor avonturiers
Fietsen op eigen houtje of onder begeleiding
Een ideale manier om de regio rondom Brugge te verkennen is de fiets. Geniet ten volle van de natuur
in het Landschapspark Bulskampveld, het meest bosrijke gebied van West-Vlaanderen, of in de
verrassende kasteelbossen van de stedelijke domeinen van Tillegem, Tudor en Beisbroek. Geen
zorgen: met een fietsnetwerkkaart in de hand, waarmee je zelf je route in elkaar knutselt, is
verdwalen onmogelijk. Fietsroutes zijn verkrijgbaar in de infokantoren of op shop.westtoer.be. Toch
graag een extra woordje uitleg bij al dat moois? Kies dan voor een begeleide fietstocht met The Green
Bike Tour, The Pink Bear Bike Tours, Steershop biketours of QuasiMundo Biketours Brugge.

Avontuurlijk Zeebrugge
Een havenrondvaart met de Zephira, de passagiersboot van Captain Blue, is de ideale manier om met
eigen ogen te zien hoe het er in wereldhaven Zeebrugge aan toegaat. De rondvaart van 75 minuten
brengt je langs de marinebasis, de Pierre Vandammesluis (een van de grootste sluizen ter wereld), de

gasterminal, het windturbinepark, het Sterneneiland en de cruise- en baggerschepen terwijl immense
containerschepen gelost worden aan de kade. De meer sportieve avonturiers begeven zich naar de
kitesurfclub Icarus. Zeebrugge is het kitesurfmekka van de kust. Het hele jaar door verleggen
kitesurfers hier op spectaculaire wijze hun grenzen. Dankzij het grote strand kunnen kiters hier in alle
rust genieten van de Noordzee en de wind. En met de Saint-George’s Day-wandeling op de westelijke
havendam wandel je bijna tot in de zee! Tijdens de wandeling garanderen twee grote uitkijkplatformen
een fantastisch zee-, strand- en havenpanorama.

Cultuur
Cultuur, van Van Eyck tot Concertgebouw
De Vlaamse Primitieven, het wereldbefaamde Concertgebouw, een resem toptentoonstellingen, ….
Hoogstaande cultuuropties in overvloed, maar net zo goed pik je een gezellig pleintjesconcert mee met
de locals, ga je picknicken in een museumtuin en bewonder je wat street art die toevallig op je pad komt.
Of je de dingen nu groot of klein ziet, graag op voorhand plant of alles op je laat afkomen, Brugge
serveert ook op cultuurvlak voor elk wat wils.
Ontdek Cultuur: www.visitbruges.be/imagine-bruges-cultuur

Tips voor cultuurliefhebbers
Concertgebouw Circuit
Het Concertgebouw is een herinnering aan Brugge 2002, het jaar waarin Brugge Culturele Hoofdstad
van Europa was, én een van de ‘1001 buildings you must see before you die’. Het internationale
muziek- en kunstencentrum is een statement op het vlak van akoestiek en toparchitectuur. De
cultuurtempel biedt bovendien onderdak aan een interessante verzameling actuele kunst. De collectie
telt werk van o.a. Carl De Keyzer, Edgar Varèse, Peter Verhelst, Dirk Braeckman, Luc Tuymans. Het
Concertgebouw Circuit laat je kennismaken met deze unieke collectie (klank)kunst, beeldende kunst
en architectuur.
www.concertgebouw.be

Groeningemuseum
Het Groeningemuseum serveert een gevarieerd overzicht van de geschiedenis van de Belgische
beeldende kunst met als hoogtepunt topwerken van de wereldbefaamde Vlaamse primitieven. Hier
krijg je onder meer Jan van Eycks ‘Madonna met kanunnik Joris van der Paele’ en Hans Memlings
Moreeltriptiek te zien. Een van de mooiste collecties ter wereld, met mijlpalen uit de Europese
kunstgeschiedenis. Daarnaast bewonder je pareltjes van renaissance- en barokmeesters, Brugse
neoclassicistische topwerken uit de 18de en 19de eeuw en meesterwerken van het Vlaamse
expressionisme. Dankzij een interactieve virtuele tour kan je de collectie van het Groeningemuseum
ook van thuis uit bezoeken.
www.museabrugge.be

Sint-Janshospitaal
Het Sint-Janshospitaal is een van de oudste hospitaalgebouwen van Europa en dateert uit het midden
van de 12de eeuw. De middeleeuwse ziekenzalen en de daarbij behorende kerk en kapel herbergen

een imposante collectie kunstwerken, medische instrumenten en zes werken van Hans Memling,
waaronder het beroemde Ursulaschrijn. Alle voorwerpen in het museum zijn stille getuigen van meer
dan achthonderd jaar ziekenzorg en zielzorg op deze plek. Bezoek zeker ook de hospitaalapotheek en
de Diksmuidezolder, waarvan het eikenhouten gebinte tot de oudste en meest monumentale van
Europa behoort.
www.museabrugge.be

Stadhuis
Het Brugse stadhuis dateert van 1376 en is een van de oudste der Nederlanden. Van hieruit wordt de
stad al meer dan 600 jaar bestuurd. Een absolute must is de Gotische Zaal, die met haar
muurschilderingen van omstreeks 1900 en haar gepolychromeerde gewelf een schitterend kunstwerk
is. In de historische zaal ernaast wordt met originele documenten en artefacten de geschiedenis van
het stadsbestuur geëvoceerd. Op de gelijkvloerse verdieping wordt de evolutie van de Burg en het
stadhuis geïllustreerd.
www.museabrugge.be

O.L.V.-kerk Museum
De 115,5 meter hoge bakstenen kerktoren, de op één na hoogste ter wereld, illustreert het
vakmanschap van de Brugse bouwlieden. Binnen wacht je een wereld vol kunstschatten, met als
absolute topstuk Michelangelo’s wereldberoemde ‘Madonna met Kind’. Het rijke kerkinterieur omvat
eveneens tal van schilderijen, 13de- en 14de-eeuwse beschilderde grafkelders en de 15de- en 16deeeuwse praalgraven van Maria van Bourgondië en Karel de Stoute.
www.museabrugge.be

Tentoonstellingen
Musea Brugge is een grote naam binnen de internationale museumwereld en staat ook dit jaar weer
garant voor enkele onmisbare tentoonstellingen. Niet te missen zijn:
•

Van Eyck in Bruges
Deze expositie in het compleet heringerichte Groeningemuseum stelt twee topstukken van de
Bourgondische hofschilder Jan van Eyck centraal. Authentieke documenten en andere
kunstobjecten belichten zijn leven en werk in Brugge.
Nog t/m 08/11/2020

•

Expo Studio Plus - Handmade in Brugge
Ook vandaag is Brugge nog steeds de thuisbasis van getalenteerde ambachtslui. Jaarlijks
reikt Handmade in Brugge labels uit aan de uitblinkers onder de hedendaagse makers. In een
tijdelijke expo die nog tot 17 januari loopt, worden 25 makers extra in de kijker gezet. In Studio+,
de mooie zolder van het Gruuthusemuseum, tonen ze hun creaties in kleine serres. Ze laten op die
manier zien dat Brugge een kweekplaats is voor makers van de toekomst. Neem tijdens je bezoek
ook het stadsplan mee, trek de stad in en ontmoet de makers in hun werkplek of winkel.
Nog t/m 17/01/2021

•

50 jaar Kantcentrum
Het Kantcentrum blaast 50 kaarsjes uit en dit wordt gevierd met o.a. de tentoonstelling van en
over A P-Lace together, het virtueel wereldwijde kantatelier. De ruim 2500 deelnemers, verspreid
over gans de wereld, ontvangen wekelijks een kantpatroon. Hen werd gevraagd de afgewerkte

kantwerkjes op te sturen naar het Kantcentrum en die kantstrookjes zijn nu te bekijken. Verder
loopt nog tot eind dit jaar de gelegenheids-tentoonstelling War Lace. Deze kleine expo toont
enkele merkwaardige kanttopstukken, gemaakt tijdens de Eerste Wereldoorlog in het kader van
'Commission for the Relief of Belgium'. Via hun hulp kon aan de vele duizenden arme
kantwerksters in Brugge en gans België een beperkt basisinkomen verschaft worden.
Nog t/m 31/12/2020
•

Simon Stevin van Brugghe, 1620 – 2020. Hij veranderde de wereld
Je komt te weten hoe de inzichten en ontdekkingen van deze in Brugge geboren wetenschapper
vandaag nog steeds aanwezig zijn in het leven van alledag. De tentoonstelling brengt niet alleen
een presentatie van de levensloop en over hem gepubliceerde werken, voor het eerst werden ook
alle werken en manuscripten van Simon Stevin samengebracht.
28/08/2020 t/m 29/11/2020

•

Memling Now: Hans Memling in de actuele kunst
Deze Vlaamse Primitief heeft doorheen de eeuwen ook op andere kunstenaars grote invloed
uitgeoefend. Ontdek de signatuur van Memling vandaag in het Sint-Janshospitaal in werk van
Joseph Kosuth, Kehinde Wiley, David Claerbout...
01/10/2020 t/m 01/02/2021

•

Nele Van Canneyt zoomt in op Brugge in coronatijden
In opdracht van Musea Brugge maakte fotografe Nele Van Canneyt tijdens 'coronatijd' beelden van
een lege, verweesde stad. Vanaf eind november kan je het resultaat bekijken in het Arentshuis.
27/11/2020 t/m 14/03/2021

Tips voor families
Historium Brugge
Stap letterlijk terug in de tijd en maak op verschillende manieren kennis met het bruisende Brugge
tijdens de Gouden Eeuw. Historium Story vertelt het liefdesverhaal van Jan van Eycks leerjongen,
Jacob. Aansluitend verneem je in de Historium Exhibition meer over de Brugse middeleeuwen. Met
Historium Virtual Reality keer je terug naar 1435. Je vaart virtueel de haven van Brugge binnen en
vliegt langs de verdwenen Waterhalle en Sint-Donaaskerk. Historium Tower neemt je mee in het 30
meter hoge neogotische torentje, voor een prachtig uitzicht over de Markt. Met Family Trail volg je een
interactief parcours vol fun voor kids.
www.historium.be

Concertgebouw Circuit
Een origineel belevingsparcours neemt je mee op ontdekking doorheen het eigentijdse
Concertgebouw. Maak kennis met de werking van de Concertzaal, laat je imponeren door de
beroemde akoestiek, verbaas je over de hedendaagse kunstcollectie of ga zelf aan de slag met
klankkunst. Tijdens een speels kinderparcours met opdrachten onderweg kunnen kinderen stempels
verzamelen. Kers op de taart is het dakterras op de zevende verdieping, met een adembenemend
panoramisch uitzicht over de stad.
www.concertgebouw.be

Volkskundemuseum
In deze gerestaureerde werkmanshuisjes ontdek je het dagelijkse leven in Brugge in de 19de en
begin 20ste eeuw. Je komt er onder meer terecht in een klas, kleermakersatelier, apotheek,
suikerbakkerij en kruidenier. Elke eerste en derde donderdag van de maand vult een
spekkenbakker het museum met zoete geuren. Even verpozen kan in de museumherberg en
stemmige binnentuin, waar je volks- en kinderspelen kunt uitproberen.
www.museabrugge.be

Museale zoektochten
Jonge museumbezoekers kunnen in alle locaties van Musea Brugge zoektochten ondernemen met
‘Schatten van de Vlieg’. Voor het Volkskundemuseum is een nieuw luisterspel ontwikkeld, dat je
terugvoert naar het dagelijkse leven van 100 jaar geleden. Grotere locaties zoals het
Groeningemuseum, het Sint-Janshospitaal en het Gruuthusemuseum hebben nog meer in petto voor
families. Met zoek-, kijk- en doe-opdrachten ontdek je op speelse wijze de rijke en gevarieerde
museumcollecties.
www.museabrugge.be/zomer

#Brugesforyou | Musea Brugge daagt jongeren uit
Zomer 2020 wordt voor jongeren geen zomer zoals alle andere. Festivals, tal van fuiven en concerten
zijn afgeschaft. Naar het strand mag je enkel onder strikte voorwaarden, …
Maar de musea heten iedereen van harte welkom en influenzers Celine en Michiel dagen de jongeren
uit! Musea Brugge heeft 24 challenges klaarliggen in 6 musea voor jongeren tussen 12 en 17 jaar. Met
je polsbandje krijg je de hele zomer vrije toegang tot de aangeduide musea. Als V.I.Y.* hoef je zelfs niet
vooraf te reserveren of aan te schuiven aan de balie! Daag je vrienden uit en post de resultaten op je
socials met #Brugesforyou.
*Very Important Youngster.
www.brugesforyou.be

Picknick @ Musea Brugge
Mens sana in corpore sano of een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat heeft Musea Brugge goed
begrepen. Je kan niet van cultuur genieten met een lege maag. Daarom kan je deze zomer een
picknickmand reserveren bij jouw museumbezoek, gevuld met heerlijke lokale en biologische
producten. Je bestelt drie dagen op voorhand je picknickpakket rechtstreeks bij een handelaar naar
keuze (Café Vlissinghe, Sint-Anna, Cézar of De Verloren Hoek) en hoeft daarna niet ver te gaan om een
mooie plek te vinden. De Brugse musea zijn omgeven door pittoreske pleintjes en tuinen. In je mand
vind je bovendien tickets voor de drie musea in de Sint-Annawijk: het Gezellehuis, het
Volkskundemuseum en O.L.V ter Potterie. Maak er een heerlijk dagje uit van met je familie.
www.museabrugge.be/zomer

Tips voor sfeerzoekers
Adornesdomein – Jeruzalemkapel
Het Adornesdomein bestaat uit het herenhuis van de rijke koopmansfamilie Adornes, de 15de-eeuwse
Jeruzalemkapel – die door de familie werd gebouwd – en een reeks aanpalende godshuizen. In het
multimediale museum stap je zo het leven van Anselm Adornes binnen en maak je kennis met de

Bourgondische tijd en wereld waarin hij leefde. Geniet ook van een aangename pauze in de elegante
en familiale sfeer van de Scottish Lounge.
www.adornes.org

Kantcentrum
Het Kantcentrum is ondergebracht in de gerenoveerde oude Kantschool van de zusters apostolinnen.
In het Kantmuseum op de benedenverdieping wordt het verhaal van de Brugse kant gebracht:
multimediale installaties en getuigenissen van internationale kantdeskundigen zoomen in op de
diverse kanttypes en hun geografische oorsprong, de kantnijverheid en het kantonderwijs in Brugge.
In het kantatelier op de tweede verdieping worden demonstraties en tal van cursussen gegeven.
www.kantcentrum.eu

Tips voor avonturiers
Lokale brouwerijen
Een Bruggeling drinkt graag op tijd en stond een pint. De stad kan dan ook met een paar bieren
uitpakken, die lokaal gebrouwen worden. Pal in het historische stadscentrum kan je brouwerij De
Halve Maan en brouwerij Bourgogne des Flandres bezoeken. De Halve Maan is een familiebedrijf met
een traditie van zes generaties brouwers sinds 1856. Hier wordt onder andere met passie de Brugse
Zot gebrouwen, het officiële stadsbier. Bij Bourgogne des Flandres leer je van de brouwer hoe het
brouwproces verloopt of tap je zelf digitaal een glas. Net buiten het centrum ligt brouwerij Fort Lapin,
een artisanale brouwerij die inmiddels kan uitpakken met een 8-tal bieren. In het nabijgelegen
Damme brouwt Franky Van Brabandt in Bryggja Brewery op ambachtelijke wijze en kleine schaal zijn
bieren en in een voormalige schaapstal langs de Damse Vaart tref je het jonge Siphon Brewing, met
een brede waaier aan eigenzinnige en seizoensgebonden bieren. Helemaal overtuigd? Bezoek dan ook
Bruges Beer Experience op de Markt in Brugge om je kennis over bierweetjes nog wat bij te spijkeren.
www.halvemaan.be, www.bourgognedesflandres.be, www.fortlapin.com, www.bryggjabrewery.be,
www.siphonbrewing.be, mybeerexperience.com

Belfort
De belangrijkste Brugse toren stamt uit de 13de eeuw, is 83 meter hoog en beschermd als
werelderfgoed. Wie de 366 trappen beklimt, wordt beloond met een adembenemend uitzicht over
Brugge en omstreken. Op weg naar boven kun je halt houden in de schatkamer waar in de
middeleeuwen de stadskeuren, het stadszegel en de stadskas werden bewaard. Verder kom je de
indrukwekkende muziekrol tegen die de beiaard aanstuurt, en het klavier waarop de stadsbeiaardier
de 47 beiaardklokken bespeelt.
www.museabrugge.be

Erfgoed
Werelderfgoedstad met toekomstplannen
Brugge mag dan wel een trotse werelderfgoedstad zijn en haar opmerkelijke geschiedenis koesteren,
de stad rust niet op haar lauweren. Wel integendeel. Naast al dat historische erfgoed, staat Brugge ook
stevig in het heden en smeedt ze gedurfde toekomstplannen. Grensverleggende architectuur,
doordachte stadsvernieuwing, verrassende kunstbeleving, Brugge bruist! Toen en nu.
Ontdek Erfgoed: www.visitbruges.be/imagine-bruges-erfgoed

Tips voor cultuurliefhebbers
Op stap met de ErfgoedApp
Via de gratis ErfgoedApp van FARO – het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed – laten Vlaamse
musea en erfgoedorganisaties je hun boeiend cultureel erfgoed digitaal ontdekken. Je vindt er ook
enkele Brugse erfgoedroutes en -rondleidingen, dus speel deze zomer toerist (in eigen stad) en leer
Brugge op een heel nieuwe manier kennen. Deze wandelingen en nog veel meer zijn beschikbaar in de
ErfgoedApp (te downloaden via Google Play of de App Store).
https://erfgoedapp.be/

25/25 Hedendaagse kunst en architectuur in Brugge
Brugge telt heel wat verborgen (en minder verborgen) werken die permanent deel uitmaken van het
stadspatrimonium. Bijzondere hedendaagse monumenten of vernieuwende architectuurprojecten die
zichtbaar zijn vanop de openbare weg, als bakens in het stedelijke weefsel. In het kader van de PreTriënnale Brugge 2019 werd gestart met de opmaak van een inventaris van deze werken. Een selectie
werd gebundeld in het stadsplan 25/25 Hedendaagse kunst en architectuur in Brugge. De kaart nodigt
je uit om op ontdekkingstocht te gaan, onverwachte plekken te zoeken en je te laten verrassen door de
vele boeiende permanente ingrepen die Brugge te bieden heeft. 25/25 is een palet van interventies,
groot of klein, door bekende of minder bekende namen, om het debat over hedendaagse kunst en
architectuur in een werelderfgoedstad levendig te houden. Verkrijgbaar bij toeristische infokantoren
of online via www.triennalebrugge.be.

Pré-Triënnale Brugge 2020
Triënnale Brugge mag dan om de drie jaar plaatsvinden, maar Pre-Triënnale Brugge brengt bewoners
en bezoekers iedere ‘tussenzomer’ samen op een bijzondere ontmoetingsplek. In 2020 wordt voor het
eerst een locatie buiten de binnenstad opgezocht. In Sint-Michiels bouwt Pre-Triënnale Brugge samen
met Howest een nieuw tijdelijk paviljoen dat ons negen weken lang in de ban houdt van Triënnale
Brugge 2021: TraumA. Onder de noemer PLATFORM zal Pre-Triënnale Brugge er een podium geven
aan kunstenaars en ontwerpers die een link hebben met Brugge. De negen gasten krijgen ieder één
week lang het paviljoen ter beschikking: hetzij als tentoonstellingsplek, hetzij als experimenteer- en

werkplek.
www.triennalebrugge.be

Tips voor families
Brugge door kinderogen
Trek je stapschoenen aan en zet je zintuigen op scherp. Dankzij 4 wandelingen ga je op avontuur in
Brugge waarbij je gekende en minder gekende hoekjes ontdekt op een kindvriendelijke manier. Op
iedere route zijn er verschillende opdrachten die je samen met kinderen (4-12 jaar) kan uitvoeren.
Verkrijgbaar bij toeristische infokantoren of online via www.brugge.be/brugge-door-kinderogen-2
(een initiatief van Lokaal Overleg Kinderopvang Brugge).

Stap in de Stad
Driejaarlijks brengt Triënnale Brugge hedendaagse kunst en architectuur naar de binnenstad van
Brugge. Een tijdelijk moment, maar in Brugge staan heel wat verborgen (en minder verborgen)
hedendaagse kunst- en architectuurprojecten die permanent deel uitmaken van het straatbeeld. Met
een kaart en een materiaaltasje kan je als gezin op stap: langs de ‘Stap in de Stad’-route liggen zes
hedendaagse projecten. Speelse vragen en opdrachten dagen de kinderen uit om de installaties te
onderzoeken met al hun zintuigen. De opdrachten gaan van puzzelen en tekenen tot gebouwen
nabootsen met armen en benen en het lezen van de kaart. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur.
Plezier verzekerd! Gratis verkrijgbaar bij In & Uit (Concertgebouw) en online te bekijken via
https://triennalebrugge.be/nieuws/hedendaagse-kunst-en-architectuur-in-brugge-voor-families-enklasgroepen/

Tips voor sfeerzoekers
Hof Bladelin
Pieter Bladelin, schatbewaarder van de orde van het Gulden Vlies, liet omstreeks 1435 dit stadspaleis
bouwen. Eveneens in de 15de eeuw huisde hier een filiaal van de Florentijnse Medicibank. De stenen
medaillonportretten van Lorenzo de’ Medici en zijn vrouw, die tot de eerste renaissancekunstwerken
van Brugge behoren, sieren de stemmige binnenhof. In het begin van de 19de eeuw stichtte E.H. Leon
de Foere er zijn kantwerkschool en breidde het domein uit met een classicistische kapel.

Gruuthusemuseum
Na een sluiting van bijna vijf jaar opende in 2019 het Gruuthusepaleis opnieuw voor het grote publiek.
Nieuwe zalen, een nieuw museumconcept en schitterende collectiestukken wachten om herontdekt te
worden. In het museum reis je doorheen drie cruciale periodes in de rijke Brugse geschiedenis.
Allereerst het Bourgondische hoogtepunt van de stad, daarna de tot nu toe vaak onderbelichte periode
van de 17e en 18e eeuw en ten slotte de herontdekking van Brugge in de voor de stad zo typerende
19e-eeuwse neogotiek. Op de site verscheen een volledig nieuw, hedendaags paviljoen waar Musea
Brugge tickets verkoopt voor het Gruuthusemuseum en de Onze-Lieve-Vrouwekerk - die een nieuwe
museumsite vormen - en bij uitbreiding ook voor alle andere locaties van Musea Brugge.
www.museabrugge.be

Tips voor avonturiers
Street art met de grote S
Kunst vind je niet alleen in Brugse musea, ook het straatbeeld wordt meer en meer als canvas
gebruikt en toont dat Brugge meer is dan alleen historisch erfgoed. Aan inspiratie alvast geen gebrek.
•

Voor het project ‘Legendz’ goten drie kunstenaars oude verhalen in een nieuw jasje. Jeremiah
Persyn koos voor een metershoge muurschildering van Maria van Bourgondië, de geliefde
Bourgondische vorstin die op jonge leeftijd tragisch om het leven kwam na een val met haar
paard. Je kan er niet naast kijken in de Hauwersstraat. Op het Kapucijnenplein, nabij het
hedendaagse Concertgebouw, gaan vier Brugse Zotten van kunstenaar Stan Slabbinck met de
aandacht lopen. De kleurrijke mural refereert naar de bijnaam van de Bruggelingen en is een ode
aan hun eigenzinnige karakter en voorliefde voor humor. Stefaan De Croock (Strook) heeft dan
weer een voorliefde voor hout en verzamelde voor zijn kunstwerk materiaal uit verschillende oude
huizen in Brugge: van deuren en luifels tot vloeren en meubels. Zijn houtsculptuur vind je aan de
zijgevel van ’t Santpoortje. Een mysterieuze vrouw kijkt uit over ’t Zand, Brugges grootste plein. Of
hoe afgedankt hout een nieuw leven krijgt.

•

Deze zomer neemt Brugs kunstenaar Wietse het initiatief om oud en nieuw met elkaar te
verbinden in het street art festival ‘The Bridges’. Samen met zeven Vlaamse en internationaal
gerenommeerde artiesten voorziet Wietse gevels in het centrum en deelgemeenten van hippe
muurschilderingen. ‘The Bridges’ slaat niet alleen figuurlijk een brug tussen het verleden en de
toekomst van Brugge, maar dus ook letterlijk tussen de historische binnenstad en de stadswijken
daarbuiten. Veel van de werken zullen dichtbij de vesten en bruggen te vinden zijn en draaien rond
de thema’s natuur en cultuur. Tussen 17 en 30 augustus gaan de artiesten aan het werk zien en
via https://www.instagram.com/bridgesstreetart/ kan je alles meevolgen. Ondertussen kan je her
en der al muurschilderingen van Wietse vinden in het centrum. Zijn meest recente werk voltooide
hij in juni 2020: een smaakvolle eyecatcher op het binnenplein van brouwerij De Halve Maan,
uiteraard boordevol verwijzingen naar bier.

Shopping
Verrassend shoppen in historisch Brugge
Lokale creatieve makers, eigenzinnige concept stores, originele Belgische mode, ’s werelds beste
chocolade…. Of je nu kiest voor de bekende shoppingstraten of van het geijkte pad afwijkt, het Brugse
shopaanbod is bijzonder gevarieerd. En dat wondermooie, historische decor maakt die shoppingtrip
helemaal uniek. Reden genoeg om een nachtje te blijven.
Ontdek Shopping: www.visitbruges.be/imagine-bruges-shopping

Tips voor cultuurliefhebbers
Callebert: een designwinkel die zijn gelijke niet kent. Van iittala en Alessi over Georg Jensen en
Stelton tot Quinze&Milan of Verner Panton. Trouwlustige Brugse burgers vertrouwen dan ook al vele
jaren lang zowel hun huwelijk- als geboortelijst aan Callebert toe. (Wollestraat 25)
Chappellerie Baeckelandt: al meer dan twee decennia voorziet Frédérique Baeckelandt de
Bruggelingen van een gepaste hoed. De dameshoeden ontwerpt en maakt ze zelf. Aan een schets
heeft ze voldoende. Ze geeft ook deskundig advies en doet herstellingen. (Ezelstraat 120)
Frederiek van Pamel: stap binnen in de wonderlijke wereld van bloemenkunstenaar Frederiek Van
Pamel. Ga op ontdekking in zijn nieuwe interieur- en conceptstore, en vergeet zeker niet een kijkje te
nemen in de organisatie én de tuin. (Ezelstraat 33)
L'Héroïne: al een flinke twintig jaar is l’héroïne dé verzamelplek voor het kruim van de Belgische
mode. Je ontdekt hier ondermeer Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, A.F. Vandervorst, Annemie
Verbeke en Just in Case. Wouters&Hendrix zorgen voor de nodige accessoires. (Noordzandstraat 32)
Rombaux: deze muziektempel promoot al drie generaties klassieke muziek, jazz en het betere
hedendaagse werk. Hier vind je een onschatbare voorraad bijzondere cd’s, obscure elpees en
begeerde partituren. Aan het interieur uit 1920 werd niet getornd. (Mallebergplaats 13)

Tips voor families
De Krokodil: hier geen plastic speelgoed uit Azië, wel origineel houten kwaliteitspeelgoed.
Gezelschapspelletjes, poppenhuizen, kastelen, knutselkits, diabolo’s, circusstelten, breinbrekers,
boeken en zelfs prinsessenbedden. (Sint-Jakobsstraat 47)

De Striep: kleine en grote kinderen halen hun hart op in deze overladen stripwinkel waar je zowel
complete pakketten, speciale uitgaven als affiches of gadgets vindt. En uiteraard serveert deze
stripspeciaalzaak ook alle nieuwigheden. (Katelijnestraat 42)
Maison La Confiance: in Maison La Confiance bakt en verkoopt Brenda Keirsebilck koekjes gemaakt
met de beste natuurlijke ingrediënten en volgens grootmoeders recept. Zonder bewaarmiddelen,
toevoegingen of kleurstoffen. Van speculaas tot kletskoppen en nog een dertigtal andere variaties.
(Wollestraat 31a)
Lunabloom: alleen maar mooie dingen voor kleine en grote meisjes en ook een beetje voor jongens.
Een uniek adres en het perfecte excuus om die lelijke brooddoos in te ruilen voor een nieuw
exemplaar met retro look. Opgepast: ook mama’s gaan hier volledig loos. (Eekhoutstraat 17b)
Zucchero Confiserie: nieuwsgierige bezoekers, Brugse mama’s in spé, schoolkinderen met een
gezonde appetijt, niemand wil iets van het kleurrijke snoepspektakel missen. Hier wordt suikergoed
op 160° in allerlei spectaculaire bochten gewrongen. En dankzij de natuurlijke smaakstoffen boeten
de zoetigheden niets aan smaak in. (O.-L.-Vrouwekerkhof-Zuid 18)
Zomerzoektocht Anna: tot en met 31 augustus kunnen kindjes samen met Anna op schattenjacht in
het centrum van Brugge. De stad pakt samen met uitgeverij Clavis uit met een zomerse zoektocht in
de winkelstraten.

Tips voor sfeerzoekers
Duka Moodstore: dit is niet zomaar een winkel, maar een heuse beleving. Je vindt er zowel fashion,
deco als beauty met als sleutelwoorden duurzaamheid, creativiteit, handmade en ecologie. Tijdens het
winkelen kan je genieten van verse sapjes en taarten. (Wijngaardstraat 14)
Goûts Et Couleurs: over smaak en kleur valt niet te twisten. Maar dat ze bij Goûts et Couleurs weten
wat mooi is, staat vast. Meubelen van Hay, accessoires met Scandinavische of Belgische slag,
degelijke retro ontwerpen en minihebbedingen waarmee jezelf of een ander plezier doet. Hier valt
altijd wel iets te scoren. (Ezelstraat 5)
Javana: al meer dan een halve eeuw wordt hier op artisanale wijze kwaliteitskoffie gebrand. Je vindt
hier zowel huisgemaakte mélanges als zuivere koffiesoorten. Javana voert zelf koffiebonen in uit
Brazilië, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Indonesië, Kenia, Mexico, Ethiopië en de
Dominicaanse Republiek. Ook beschikbaar in koffiepads. (Steenstraat 6)
KinGin: aan hun meterslange toonbank en werktafel werken Nikolaas en Nathalie elke dag urenlang
tête-à-tête. Elk juweel passeert door allebei hun handen. Je vindt hier zowel trouwringen als stukken
op maat van jouw smaak en budget. Van strak zilver over klassiek goud tot exclusieve edelstenen.
(Ezelstraat 27)
Maud Bekaert: deze letterbeeldhouwster kapt haar eigen gedichten en her en der in de Brugse
binnenstad ontdek je haar stenen creaties. Haar kleine, fijne atelierwinkel is dé plek voor wie met een
karaktersouvenir wil scoren. (Sint-Clarastraat 40)

Tips voor avonturiers
Exceller Bikes: een trendy fietsboetiek gevuld met alleen maar authentieke, originele en
handgemaakte luxefietsen. Niet je standaard fietsenwinkel dus. Hier keer je huiswaarts met een uniek
model of een zeldzaam accessoire. Van design fietshelmen over coole capes tot een Montmartre
fietsstuur. (Philipstockstraat 43)
Cherry Picker Record Store: zoeken naar muziekparels in bakken vol vinylplaten, en het beste eruit
halen. Dat is wat je doet in het brede gamma van Cherry Picker Record Store. Gevonden wat je zocht
of gewoon nood aan een pauze? In de bar achteraan drink je een kopje koffie of een pintje.
(Langestraat 74)
Rebel Rebel: een kwaliteitsvolle winkel waar je de rebel in jezelf met stijl kan kleden. Alternatief,
rockabilly of vintage. Rebel Rebel heeft het allemaal en dat voor mannen, vrouwen en kinderen.
(Langestraat 50)
De Loge van Marec & Aspe: de Brugse Loge floreert als nooit tevoren. In deze pleisterplek van twee
wereldberoemde Bruggelingen, cartoonist Marec en bestsellerauteur Pieter Aspe, bewonder je
tekeningen, eet je een chocolaatje, drink je een koffie en schaf je je wat boeken van de heren aan.
(Sint-Jakobsstraat 6)
Jabali: bij Jabali zit je aan het goede adres voor een handgemaakte, houten surfplank. De
gepersonaliseerde planken worden ontworpen als antwoord op de optimale mix tussen surfer, golven,
milieuvriendelijkheid, en duurzaamheid. (Walplein 42)
Eco shopping tour: COSH! zette de leukste adresjes met een duurzaam aanbod in Brugge letterlijk op
de kaart. Je kan ze ontdekken via een leuke wandel- of fietsroute doorheen de stad. De kaart kan ook
gebruikt worden als spoedcursus over duurzame mode, gelinkt aan het Brugse shoppingverhaal. Aan
de shoppingtour is ook een zoektocht met wedstrijd gekoppeld die duurzame prijzen oplevert!

Gastronomie
Topgastronomie, van lokale fastfood tot sterrenkeuken
De Bourgondiërs wisten het al. Brugge is dé foodie bestemming bij uitstek. Goed voor een uniek en zeer
gevarieerd aanbod. Van bekroonde sterrenzaken en authentieke bruine kroegen over wereldbefaamde
ijsjesbars en hippe lunchplekken tot originele brunchadressen en fancy cocktailbars. Wedden dat je tijd
te kort komt? Want Brugge smaakt immers altijd.
Ontdek Gastronomie: www.visitbruges.be/imagine-bruges-gastronomie

Tips voor cultuurliefhebbers
Zet'Joe: toen sterrenchef Geert Van Hecke zijn Karmeliet sloot (jarenlang goed voor drie
Michelinsterren), werd dat grote verdriet meteen gecounterd met een sprankeltje hoop. De
gereputeerde chef zou immers niet ophouden met koken, maar het voortaan wat bescheidener doen.
En hij hield woord: Zet’Joe is kleiner en minder hoogdravend, maar de verfijning die de chef typeert,
verhuisde gewoon mee. (Langestraat 1)
Cantine Copine: een Michelinster afgeven om op een andere plek een nieuw, uniek verhaal te
schrijven. Dat is precies wat de eigenzinnige Karen Keygnaert deed. Cantine Copine vaart dan ook
resoluut haar eigen dwarse koers. Net zo gastronomisch als in haar Michelintijden, maar een stuk
relaxer. Of fantastisch eten zonder veel gedoe. (Steenkaai 34)
Den Gouden Harynck: Den Gouden Harynck is voor heel wat Bruggelingen een vaste culinaire waarde.
Chef Philippe Serruys is klassiek geschoold, maar heeft ook aandacht voor eigentijdse
keukentendensen. Niet dat hij zijn roots verloochent. Hij gaat resoluut voor naturel, herkenbare en
zorgvuldig geselecteerde kwaliteitsproducten waarmee hij het verschil maakt. (Groeninge 25)
Patrick Devos: middenin hartje Brugge betrekt chef Patrick Devos een indrukwekkend historisch
pand. De vier salons dateren uit verschillende stijlperiodes en zijn stuk voor stuk pareltjes. Het
tuinterras maakt het plaatje helemaal compleet. In dit unieke decor serveert Patrick Devos een
gastronomische, innovatieve en lichte keuken. Een melange van pure smaken, biologische groenten
en een optimale harmonie tussen wijn en gerecht. De chef werkt dan ook uitsluitend met de beste
kwaliteitsproducten, voornamelijk uit eigen streek. Logisch dus dat het restaurant door de jaren heen
een flinke reputatie wist op te bouwen. (Zilverstraat 41)
Iceconic: wegens meer anderhalve meters verhuisde L.E.S.S. Eatery tijdelijk naar de locatie van

Hertog Jan in Zedelgem. In de vrijgekomen ruimte op ’t Zand werd de eerste Iconic pop-upstore met
ijs dat de signatuur draagt van sterrenchef Gert De Mangeleer ondergebracht. Ontdek er in een
magisch botanisch emporium van kleur, geur en geluid 5 verschillende smaken die luisteren naar
betoverende namen als Strawberry Fields, Sticky Peanuts,Funky Chocolate, Magic Maracuja en
Poppin’ Cherry. (‘t Zand 21a)

Tips voor families
Brasserie Forestière: een gevestigde waarde in het centrum van Brugge voor een lekker vieruurtje,
om iets te drinken of om te tafelen. Gezellig en betaalbaar. (Academiestraat 11)
Du Phare: bluesy bistro aan de rand van de stad. Gezeten op het ruime zonneterras kun je al wie
Brugge binnenkomt, gadeslaan. Kinderen kiezen er iets lekkers van het speciale kindermenu.
(Sasplein 2)
Ellis Gourmet Burger: op een knus plein pal in het centrum tref je hét adres voor de betere
hamburger. Van klassiekers met een twist tot smakelijke seizoensburgers. Speciaal menu voor kids
tot 8 jaar. (Simon Stevinplein 14)
Gran Kaffee De Passage: typisch Belgische keuken in een karaktervol fin de siècle kader. Een begrip
in Brugge en vriendelijk voor de portefeuille. (Dweersstraat 26)
L'Estaminet: aan de rand van het Koningin Astridpark ligt L’Estaminet, befaamd voor zijn authentieke
interieur, zijn heerlijke cafésnacks en perfect getapte pintjes. Voor jonge lekkerbekjes is
kinderspeelgoed beschikbaar. (Park 5)

Tips voor sfeerzoekers
Bistro Bruut: gelegen aan de idyllische Meebrug maakt deze gastronomische nieuwkomer al eventjes
het mooie weer. Een bistro op niveau, heerlijk eten dus, maar dat zonder veel gedoe. Relax en
ongedwongen, maar uitmuntend. Sinds kort beschikt Bistro Bruut zelfs over zijn eigen huisgin.
(Meestraat 9)
Goesepitte43: Jan Supply was al in heel wat sterrenkeukens aan de slag en doet nu zijn eigen ding in
Goesepitte 43. Geen bistro, geen brasserie, wel lekkere eigentijdse kost met een hoofdrol voor de
Mibrasa, een houtskooloven die de natuurlijke aroma’s van de ingrediënten beklemtoont. Of grillen
voor gastronomen. (Goezeputstraat 43)
Lieven: Lieven, gerund door chef Lieven Vynck, is nog zo’n recent adres dat er in slaagde om in korte
tijd uit te groeien tot een vaste waarde. Combineer een bijzonder, inventief interieur met de culinaire
kunsten van de chef en je krijgt vuurwerk. Wie wat privacy wil, kan zich terugtrekken in De Living om
er te genieten van een dineetje in het gezelschap van enkele vrienden. (Philipstockstraat 45)
Rock Fort: Hermes Vanliefde en Peter Laloo, de jonge ambitieuze mannen achter Rock Fort, houden
niet van halfslachtig gedoe of flauwe culinaire afkooksels. Zij varen resoluut hun eigen rockende
keukenkoers en presenteren frisse gerechten met een scherp randje. Net iets gevaarlijker dan wat de
klassieke leer voorschrijft. Zowel hun coole aanpak als hun eigenzinnige interieur mag dan

verfrissend informeel zijn, in de keuken gaat het er allesbehalve nonchalant aan toe en dat proef je.
(Langestraat 15-17)
Tom’s Diner: een 16de-eeuws pand, een topinterieur en eenvoudige, pure gerechten met een
bijzondere toets. Dat is Tom’s Diner netjes samengevat. Van patatas bravas en Vietnamese spring
rolls over huisgemarineerde zalm en gebakken witte pens tot en met gehaktbrood en
garnaalkroketjes. Hier passeert de hele wereld. (West-Gistelhof 23)

Tips voor avonturiers
Bistro ‘t Zwart Huis: in ’t Zwart Huis, een beschermd monument uit 1482, sla je twee vliegen in één
klap. Op de eerste etage schuif je je voeten onder tafel, een verdieping lager worden er à volonté
cocktails geschonken. Een plek om je ogen uit te kijken. (Kuipersstraat 23)
De Republiek: Republiek Brugge is een cultuurhuis slash stadsbioscoop slash huis voor jonge
creatieve makers in het hart van de stad met een grand café en restaurant, inclusief fantastisch
zonneterras met buitenbar. Er worden dagverse kranten geserveerd, de lunch wisselt dagelijks en er
vinden prikkelende expo’s plaats. (Sint-Jakobsstraat 36)
De Stoepa: voor een exotische, vegetarische of oosterse hap in ben je in De Stoepa aan het juiste
adres. Wereldse snacks, wraps, pastas, wokgerechten en curry’s worden er geserveerd in het
exotische interieur, maar je kan er ook gewoon terecht voor een goed glas op gezellige tuinterras.
(Oostmeers 124)
Mojo: uitgebreid tafelen in een ongedwongen sfeer. Zoals thuis, maar dan op restaurant. Mojo staat
garant voor een gevarieerde keuken, van Vlaamse klassiekers over wereldkeuken. (Schaarstraat 4)
Nomad: Nomad grossiert in geïnspireerde, originele wereldgerechten die op elk moment van de dag
smaken. Of een selectie van coole, gezonde invloeden. Gisteren nog in Johannesburg, vandaag al te
proeven in Brugge. (’t Zand 12)

Overnachten
Blijf overnachten en geniet lekker lang van Brugge
Ontdek Brugge in avondmodus na een rijk gevulde dag en eigen je de stad toe. Adem die historische
stilte in en zie hoe de stad ’s morgens voorzichtjes wakker wordt en zich uitstrekt in de zon.
Logeeropties bij de vleet. Van chique sterrenhotels en gezellige familiepensions over charmante
b&b’s tot verrassende vakantiewoningen helemaal voor jezelf. Waar wacht je nog op?
Boek je verblijf: www.visitbruges.be/nl/logies

Tips voor cultuurliefhebbers
B&B Côté Canal/Huyze Hertsberge (Hertsbergestraat 8), B&B La Suite (Langestraat 159), Hotel
Prinsenhof (Ontvangersstraat 9), The Pand Hotel (Pandreitje 16), Dukes’ Palace (Prinsenhof 8)

Tips voor families
Hotel Aragon (Naaldenstraat 22), Floris Karos Hotel (Hoefijzerlaan 37), Hotel Patritius (Riddersstraat
11), Hotel Portinari (‘t Zand 15), Snuffel (Ezelstraat 42).

Tips voor sfeerzoekers
B&B Canal Deluxe (Moerstraat 24), B&B La Maison Zenasni (Riddersstraat 10), Hotel August
(Augustijnenrei 18), Hotel Montanus (Nieuwe Gentweg 76), Monsieur Ernest (Wulfhagestraat 43)

Tips voor avonturiers
Snuffel (Ezelstraat 42), Hostel 28 (Dweersstraat 28), Hotel BlaBla (Dweersstraat 24), Hotel Marcel
(Niklaas Desparsstraat 7-9).

Geen zorgen!
We ontvangen je veilig en met open armen.
Welkom! Lees hier hoe we het aanpakken.
Brugge is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Kom je toch met de wagen, parkeer dan op een
van volgende parkings:
-

P&R Vives > gratis (Xaverianenstraat 10, bushalte: Vives)
P&R Steenbrugge > gratis (Baron Ruzettelaan 457, bushalte: Abdij Steenbrugge)
P&R Waggelwater > gratis (Waggelwaterstraat, bushalte: Rustenburg)
Parking Magdalenastraat > gratis (Magdalenastraat 30, bushalte: Hertogen)
Parking Coiseaukaai > gratis (L. Coiseaukaai 1, bushalte: Haven)
Parking Bevrijdingslaan > gratis (Bevrijdingslaan 9, bushalte: Bevrijdingslaan)
Parking Centrum-Station > betalend
Parking Centrum-‘t Zand > betalend

Events

Een overzicht van komende events vind je via deze link: www.visitbruges.be/nl/activiteiten.
Filteren kan eenvoudig op periode, doelgroep, locatie en type event.

Beeldmateriaal
Een selectie van beeldmateriaal vind je op http://foto.brugge.be. Aarzel niet ons te contacteren via
toerisme.pers@brugge.be voor meer specifieke beeldvragen.
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