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De hoogtepunten!
Je hebt Brugge pas écht gezien, als je de klassiekers bezocht. Van de Rozenhoedkaai en de Markt, over het
Minnewater en de reien tot het Begijnhof, de godshuizen en nog zoveel meer. Iconische plekken die de looks van
de stad bepalen en die instant bekoren. Nu eens eeuwenoud, dan weer stralend jong, maar altijd bijzonder
indrukwekkend. Niet te ontbreken dus op je to-do-lijstje!

Rozenhoedkaai
vandaag: open
Welkom op de populairste fotografiestek van de stad, al eeuwenlang een Instagrammable hotspot.

Burg
vandaag: open
De Markt is het hart van Brugge, de Burg de ziel.

De Vlaamse primitieven
In Brugges Gouden Eeuw, de 15de eeuw, regeerden de schone kunsten. In het zog van het Bourgondisch
vorstenhuis, vestigden zich de grote Vlaamse Primitieven zoals Jan van Eyck en Hans Memling.

Hanzekwartier

Van de 13de tot en met de 15de eeuw was Brugge het handelsknooppunt tussen de Hanzesteden uit het hoge
Noorden, Engeland en Duitsland (destijds ‘oosterlingen’ genoemd) en de belangrijkste handelsplaatsen in
Frankrijk, Spanje en Italië. De Spaanse...

Brugse Reien
De reien vormen al eeuwenlang de aderen van de stad, ze kronkelen door Brugge heen en trakteren je achter
elke bocht op weer een ander magnifiek zicht.

O.L.V.-kerk Museum
vandaag: 13:30 - 17:00
De 115,5 meter hoge bakstenen kerktoren, de op één na hoogste ter wereld, illustreert het vakmanschap van
de Brugse bouwlieden.

Godshuizen
vandaag: open
Deze woonerven werden vanaf de 14de eeuw uit liefdadigheid opgetrokken.

Concertgebouw
vandaag: open
Dit internationale muziek- en kunstencentrum is een van de '1001 buildings you must see before you die'.

Begijnhof
vandaag: 06:30 - 18:30
Het 'Prinselijk Begijnhof Ten Wijngaarde' met witgeschilderde gevels en verstilde kloostertuin werd gesticht in
1245.

Markt
vandaag: open
Dit kloppende hart van Brugge wordt al eeuwenlang gedomineerd door het Belfort, met zijn 83 meter het
praalgebouw van de stad.

Minnewater
vandaag: open
Dé romantische hotspot bij uitstek.

Gruuthusemuseum
vandaag: 09:30 - 17:00
In het museum reis je doorheen drie cruciale periodes in de rijke Brugse geschiedenis.

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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