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Akkoord Meer informatie

Adornesdomein
De familie Adornes, afkomstig uit het Italiaanse Genua, ontwikkelt het domein in de 15de eeuw. Ze bouwen er de
Jeruzalemkapel, enkele godshuizen en een herenwoning. De familiekapel wordt ingewijd in 1429 en is geïnspireerd
op de heilig Grafkerk in Jeruzalem. In het Adornesdomein, dat nog altijd in familiebezit is, maak je kennis met deze
vooraanstaande koopmansfamilie in het Brugge van de 15de eeuw. In het bijzonder leer je Anselm Adornes beter
kennen, de meest bekende telg van de familie. Handel, diplomatie en devotie vormden de rode draad in zijn leven.
Afsluitend geniet je van de elegante en familiale sfeer van de Scottish Lounge.

Tijdsinformatie
van 01-01-2021 tot 31-03-2021
maandag 10:00 - 17:00 u
dinsdag 10:00 - 17:00 u
woensdag 10:00 - 17:00 u
donderdag 10:00 - 17:00 u
vrijdag 10:00 - 17:00 u
zaterdag 10:00 - 17:00 u
zondag gesloten
uitzonderlijk gesloten
1 januari 2021
5 april 2021
1 mei 2021
13 mei 2021
24 mei 2021

21 juli 2021
15 augustus 2021
1 november 2021
11 november 2021
25 december 2021
Check voor je bezoek zeker de website of Facebookpagina van het Adornesdomein-Jeruzalemkapel voor de
meest actuele informatie.

Prijsinformatie
Individuelen
Volwassenen
€ 8,00
65+
€ 6,00
Jongeren t/m 25 jaar € 4,00
Kinderen t/m 6 jaar € 0,00
 Familievoordeel: vanaf 3de kind gratis. Bruggelingen in alle leeftijdscategorieën ontvangen € 2 korting op een
standaard ticket.
Betaalmogelijkheden
Cash, Maestro, Mastercard, Visa

Groepen
Groep vanaf 15 tot 25 personen. € 6.00 /persoon
 Er zijn 3 formules voor een groepsbezoek in het Adornesdomein: gewoon bezoek (€ 6,00 per persoon), een
uitgebreid bezoek met toegang tot de privézalen van de graaf en gravin (€ 12,00 per persoon) of een volledig
bezoek waarbij in de privézalen een drankje en een klein hapje wordt aangeboden (€ 16,00 per persoon).
Contacteer het Adornesdomein voor meer uitgebreide informatie.

Scholen
Groep vanaf 15 personen € 2.00 /persoon

Locatie
Peperstraat 3A , Brugge
routebeschrijving 
502109 Brugge Gouden Handstraat (800 m)
stadslijnen: bus 4 en 14
dichtstbijzijnde station
Brugge (3000 m)
dichtstbijzijnde publieke parking Centrumparking Langestraat, Predikherenrei (800 m)
dichtstbijzijnde fietsknooppunt Kruispoort
Omgeving
Sint-Annakwartier
Adornesdomein is een filmlocatie.
Toegankelijkheid
dichtstbijzijnde bushalte

Uitbating volledig toegankelijk
Toiletten toegankelijk
Faciliteiten
Bar
Wifi (draadloos internet)
Tuin
Toegankelijk voor kinderwagens
Luiers verversen
Borstvoeding

Toon route

Contact & Informatie
telefoon +32 50 33 88 83
e-mail info@adornes.org
website http://www.adornes.org
 https://www.facebook.com/Adornesdomein/

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 gesloten
Infokantoor 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Vandaag gesloten
Infokantoor Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Vandaag gesloten

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Rss
created by Tobania

