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Akkoord Meer informatie

De Republiek
Republiek Brugge is een cultuurhuis slash stadsbioscoop slash huis voor jonge
creatieve makers in het hart van de stad met een grand café en restaurant, inclusief
fantastisch zonneterras met buitenbar. Er worden dagverse kranten geserveerd, de
lunch wisselt dagelijks en er vinden prikkelende expo’s plaats. Er zijn 4 filmzalen, toffe
muziek, verse producten van local heros, mix van jong en oud, allerhande events,
ruim assortiment aan cocktails en alcoholvrije alternatieven, de Makersrepubliek, diner
met een twist,... een aangepast menu naar ieders smaak en budget dus. 7 op 7 open
vanaf 12u op de middag: De Republiek Market transformeert doorheen de dag van
lunchplek over coffee break place tot late-night café.

Tijdsinformatie
vanaf 07-11-2016
maandag 12:00 - 01:00 u
dinsdag 12:00 - 01:00 u
woensdag 12:00 - 01:00 u

donderdag 12:00 - 02:00 u
vrijdag 12:00 - 03:00 u
zaterdag 12:00 - 03:00 u
zondag

12:00 - 01:00 u

Toon route

Locatie
Sint-Jakobsstraat 36 , Brugge
routebeschrijving 
dichtstbijzijnde bushalte
502146 Brugge Sint Jacobskerk
dichtstbijzijnde station
Brugge
dichtstbijzijnde publieke parking Biekorf, Naaldenstraat
dichtstbijzijnde fietsknooppunt Ezelpoort
Omgeving
Ezelstraatkwartier
Toegankelijkheid
Uitbating volledig toegankelijk
Faciliteiten
Meertaligheid kaart
Microgolfoven
Toegankelijk voor kinderwagens
Groepen
Is bereid om groepen te ontvangen
meer info 

Contactinformatie
telefoon +32 50 34 02 29
fax +32 50 67 36 12
e-mail info@republiekbrugge.be
website http://republiekbrugge.be/

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

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Rss
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