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Private musea, attracties en
bezienswaardigheden
Brugge is een veelzijdige stad met een rijk verleden en een brede waaier aan bezienswaardigheden.
Cultuurfanaten kunnen zich verdiepen in religieus en kunstig erfgoed. Ook lekkerbekken komen aan hun trekken
in een van de brouwerijen of musea van ‘culinaire kunsten’. Kinderen kunnen zich muzikaal uitleven of kennis
opdoen over de sterren, chocolade of frietjes. Voor elk wat wils!

Adornesdomein
vandaag: gesloten
De familie Adornes, afkomstig uit het Italiaanse Genua, ontwikkelt het domein in de 15de eeuw.

Basiliek van het Heilig Bloed
vandaag: 10:00 - 17:15
De Basiliek van het Heilig Bloed werd in 1923 tot basiliek verheven, vanwege de bijzondere verering van het Heilig
Bloed.

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

Boudewijn Seapark
vandaag: open
In Boudewijn Seapark geniet je van een magische dolfijnenvoorstelling, EchoMaris, en ga je samen met imposante
zeeleeuwen op wereldreis.

Bourgogne des Flandres
vandaag: 10:30 - 18:30
In deze romantische brouwerij ontmoet je de brouwer himself.

Brouwerij de Halve Maan
vandaag: 11:30 - 17:00
Deze authentieke huisbrouwerij in het centrum van Brugge is een familiebedrijf met een traditie van zes
generaties brouwers sinds 1856.

Bruges Beer Experience
vandaag: 10:00 - 18:00
Ontdek op een interactieve manier alles over de grondstoffen van bier, het brouwproces, food pairing, bier in
Brugge, de trappisten- en abdijbieren … Kinderen volgen met de Kids Tour het verhaal van de Brugse Beer.

Choco-Story
vandaag: 10:00 - 17:00
Het chocolademuseum dompelt zijn bezoekers onder in de geschiedenis van cacao en chocolade.

Concertgebouw Circuit
Een origineel belevingsparcours neemt je mee op ontdekking doorheen het eigentijdse Concertgebouw.

Cozmix Volkssterrenwacht Beisbroek
vandaag: 14:30 - 18:00
Bewonder met behulp van een grote telescoop de zon, maan en planeten van dichtbij in de observatietoren.

Diamantmuseum
vandaag: 10:30 - 17:30
Wist je dat het diamantslijpen meer dan 500 jaar geleden in Brugge werd uitgevonden?

Foltermuseum De Oude Steen
vandaag: 10:30 - 18:30
In het mooi gerestaureerde, waarschijnlijk oudste stenen gebouw van Brugge ontdek je een uitzonderlijke
collectie foltertuigen en leer je bij over de geschiedenis van de rechtspraak, bestraffing en foltering.

Frietmuseum
vandaag: 10:00 - 17:00
Dit didactische museum schetst de geschiedenis van de aardappel, de friet en de diverse bijbehorende sausjes
en is ondergebracht in een van de mooiste gebouwen van Brugge: de Saaihalle.

Historium
vandaag: 11:00 - 18:00
Ga op tijdreis en beleef op verschillende manieren het bruisende Brugge van de Gouden Eeuw. Volg in de
Historium Story het boeiende verhaal van Jan van Eycks leerjongen met film, decors en speciale effecten.

Hof Bladelin
vandaag: open
Pieter Bladelin, schatbewaarder van de orde van het Gulden Vlies liet omstreeks 1440 dit stadspaleis bouwen.

Kantcentrum
vandaag: gesloten
Het Kantcentrum is ondergebracht in de gerenoveerde oude Kantschool van de zusters apostolinnen.

Lumina Domestica
vandaag: 10:00 - 17:00
Dit lampenmuseum herbergt met zijn 6000 antiquiteiten de grootste lampenverzameling ter wereld en verhaalt
de complete geschiedenis van de binnenhuisverlichting.

Musea Sculpta 3D-museum
vandaag: 10:00 - 18:00
Ontdek in Musea Sculpta de verborgen geheimen van de Vlaamse primitieven.

Museum-Gallery Xpo Salvador Dalí
vandaag: 10:00 - 18:00
Binnen in de stadshallen bewonder je een fantastische collectie wereldberoemde grafische werken en beelden
van de roemruchte kunstenaar Salvador Dalí.

Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekenskapel
vandaag: 09:00 - 18:00
Zelfs heel wat Bruggelingen kennen de Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekenskapel niet.

Schuttersgilde Sint-Sebastiaan
vandaag: gesloten
De Sint-Sebastiaansgilde is een schuttersgilde die al meer dan 600 jaar onafgebroken bestaat, een unicum in de
wereld.

Sint-Salvatorskathedraal
vandaag: 14:00 - 17:00
Brugges oudste parochiekerk (12de-15de eeuw) bezit onder meer een doksaal met orgel, middeleeuwse graven,
Brusselse wandtapijten en een rijke collectie Vlaamse schilderkunst (14de-18de eeuw).

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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