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Akkoord Meer informatie

Brugse Ommeland
Het Brugse Ommeland is de groene regio rond Brugge. Hier tikt de klok net iets trager
en primeert het goede leven. Je vindt in het Brugse Ommeland dan ook een resem
sterrenchefs en kleine, gepassioneerde streekproducenten. Voeg daarbij de
stemmige kanalen die het Brugse Ommeland doorklieven, de vlakke polders die
uitnodigen tot fietsen, de vele historische gebouwen in het groen, en je krijgt een regio
die beklijft. Werelderfgoedstad Brugge is het kloppende hart van de streek, de
nostalgische dorpjes en stadjes errond vormen samen haar ziel. Bourgondisch
ronddwalen in kastelen, geschiedenis opsnuiven in Damme, Lissewege of andere
dorpjes. Niets moet, alles kan. Tijd om je batterijen op te laden en volop te genieten in
het Brugse Ommeland!
www.brugseommeland.be

Lissewege
Het lijkt wel of de tijd geen vat heeft op Lissewege dat met zijn lieflijk
vaartje, witgeschilderde polderhuizen en uitgestrekte akkers zowat model staat
voor hoe elk Vlaams dorp er ooit uitzag: charmant en een tikkeltje nostalgisch. De
bakstenen...

Damme
Ten noordoosten van Brugge ligt het bevallige Damme.

Georganiseerde excursies

Domein Beisbroek

Abdij Ten Putte
vandaag: open
De schilderachtige abdij Ten Putte is gelegen op de plaats waar Godelieve van Gistel in
1070 het leven liet.

Godelievemuseum
vandaag: 14:00 - 18:00
Het Godelievemuseum bevindt zich op de site van de abdij Ten Putte.

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

Toeristische informatie
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges
Word ambassadeur bij Visit Bruges

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 17:00
Infokantoor Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Vandaag van 10:00 tot 17:00
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