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Historische plaatsen
Sommige plekken zijn bijzonder, adembenemend, uniek. Je moet ze gewoon gezien
hebben. Brugge telt heel wat sfeervolle getuigen van een rijk verleden. Rustig en
stemmig, spiritueel of juist heel gezellig.

Burg
vandaag: open
Deze plek was in de 2de eeuw al bewoond, in de 9de eeuw werd het de uitvalsbasis
van de Graaf van Vlaanderen.

Huidenvettersplein
vandaag: open
Het Huidenvettersplein mag dan qua omvang in de schaduw staan van de om de hoek
liggende Markt en Burg, maar dit gezellig tussen restaurants ingesloten pleintje wordt
aangenaam verrijkt door de aanwezigheid van kunstenaars.Er heerst dan ook een
sfeervolle en intieme sfeer waaraan niet valt te ontsnappen.

Jan van Eyckplein
vandaag: open
Trots kijkt de wereldbefaamde Brugse schilder Jan van Eyck (1370 – 1441) uit over het
plein dat zijn naam draagt.

Markt
vandaag: open
De Markt wordt gedomineerd door het Belfort, al eeuwenlang het praalgebouw van de
stad en de ideale uitkijktoren bij oorlog, brand of ander onheil.

Rozenhoedkaai
vandaag: open
Zomer of winter, ochtend of avond, zon of regen…De Rozenhoedkaai heeft de
betoverende kracht om altijd een verpletterende indruk te maken.Het is dan ook geen
wonder dat dit al jarenlang het meest gefotografeerde plekje van Brugge is.

Simon Stevinplein
vandaag: open
Op dit gezellige plein, netjes omzoomd met lindebomen, staat de Vlaamse wis- en
natuurkundige Simon Stevin (° Brugge 1548, † Den Haag 1620) te pronken naar wie
dit plein vernoemd werd.

Vismarkt
vandaag: open
Aanvankelijk werd er vis verkocht op de hoek van de Markt, maar wegens de
geurhinder werden de visverkopers naar hier verbannen.

Walplein
vandaag: open
De naam van dit kleine kasseipleintje verwijst mogelijk naar de eerste stadsomwalling,
vlakbij aangelegd in 1127-28.
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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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