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Akkoord Meer informatie

Zien & Doen
De precieze openingsuren van een museum checken, een leuk kinderuitje organiseren of op een koets
hoppen? Hier krijg je alle denkbare informatie in een handig overzicht geserveerd!

8 x winter in Brugge
De winterse stad blinkt en laat ook jou baden in het licht. Bekijk hier onze tips voor jouw volgende bezoek aan
Brugge.

Musea Brugge
De dertien locaties van Musea Brugge zijn een schatkamer waar de geschiedenis van de stad tot leven komt. De
combinatie van historische locaties, de veelzijdige collecties en hun verwevenheid met het rijke verleden van
Brugge spreken tot de...

Private musea, attracties en bezienswaardigheden
Het Brugse aanbod is veelzijdig en biedt zowel cultuurfanaten als lekkerbekken, jong en oud, een intense
beleving.

Monumenten
Je vindt in Brugge heel wat machtige monumenten en statige stadspaleizen.

Religieus erfgoed
In Brugge zijn door de eeuwen heen vele kerken, kloosters, abdijen en kapellen actief geweest als centra van het
religieuze leven.

Pleinen en straten vol verhalen
Brugse hoeken en kanten met historie en joie de vivre.

Brughoppen in Brugge
Wist je dat elke Brugse brug haar eigen verhaal heeft?

Verborgen parels
Geheimplekken die wachten tot jij ze ontdekt.

Romantische hotspots
De meest romantische plekken in Brugge.

De meest romantische plekken in Brugge.

Verrassend hedendaags
Hedendaagse kunst en architectuur floreren in Brugge. To the point, beroerend, verbindend. Beleef
hedendaagse tijden in een eeuwenoude stad.

Groen om te doen
Verrassend groen, van befaamde parken tot verborgen oases.

Triënnale Brugge
Triënnale Brugge brengt driejaarlijks hedendaagse kunst en architectuur naar de historische kern van de stad
Brugge in een unieke setting als UNESCO Werelderfgoed.

Winkelen
Winkeladressen die je niet mag missen!

Eten en drinken
De Bourgondiërs wisten het al. Brugge is dé foodie bestemming bij uitstek.

Cultuurhuizen en bioscopen
Het Brugse cultuurleven floreert op hoog niveau.

Sightseeing
Toegegeven, je kunt een dag of een weekend lang in je eentje kuieren, slenteren en wandelen, maar soms moet
je de dingen eens vanuit een ander perspectief bekijken.

Rondleidingen in Brugge
Toegegeven, het is heerlijk om slenterend te verdwalen in de kronkelende straatjes van Brugge.

Evenementenkalender
Wil je weten wat er in Brugge te doen is tijdens jouw verblijf in de stad?

Bruges Sounds Great!
Als je mee wil zijn met wat er op klassiek muziekvlak leeft, moet je naar Brugge komen.

Visit Bruges
Postbus 744
B-8000 Brugge
Tel. +32 50 44 46 46
visitbruges@brugge.be
Contact websitebeheerder

Condé Nast Readers' Choice Awards
"Close your eyes and picture a quaint European city, and Bruges just might be what comes to mind. One of the
most famous and well-preserved cities on the continent, Bruges exudes charm from every cobblestone and
canal."
Condé Nast
Readers' Choice Awards 2022

Infokantoren
Infokantoor Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Vandaag van 10:00 tot 17:00
Infokantoor 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Vandaag van 10:00 tot 14:00
Infokantoor Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Vandaag van 10:00 tot 17:00

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Pinterest
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