Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website
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Heilig Bloedprocessie 2019
De Heilig Bloedprocessie gaat jaarlijks uit op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart en herdenkt
al 8 eeuwen de aankomst van het relikwie van het Heilig Bloed in Brugge. De Bijbelse
en historische evocatie is ruim bekend als de religieuze optocht die als pure
geloofsuiting ontstaan is op het einde van de dertiende eeuw. Sindsdien maakt ze deel
uit van de rijke geschiedenis van de stad Brugge.Waar: Brugse binnenstad. Het
parcours: start aan Nepomucenusbrug in de Wollestraat – Dijver – Gruuthusestraat –
Guido Gezelleplein – Mariastraat – Simon Stevinplein – Steenstraat – Zuidzandstraat – ’t
Zand – Hauwerstraat – Maagdenstraat – Smedenstraat – ’t Zand – Noordzandstraat –
Geldmuntstraat – Markt – Wollestraat – Oude Burg. De doortocht op elk punt van de
route duurt ongeveer anderhalf uur.
Meer informatie vind je hier in een handige flyer met praktische en achtergrond
informatie of op de website van de organisatie: http://www.bloedprocessiebrugge.be/

CONTACTINFORMATIE
Openingstijden
do 30 mei 2019 14:30 tot do 30 mei 2019 17:30

Groepen
Openingstijden
do 30 mei 2019 14:30 tot do 30 mei 2019 17:30

Scholen
Openingstijden
do 30 mei 2019 14:30 tot do 30 mei 2019 17:30

Prijsinformatie
Individuelen
Volwassenen € 12,00
 Je kan eender waar langs het parcours plaatsnemen. Je hoeft geen ticket te kopen

en kan gewoon zelf kiezen wat je een goede plaats vindt. De processie zien
voorbijkomen is gratis. Wil je de processie graag aanschouwen vanop een bank of een
plaats op een tribune? Daarvoor heb je een ticket nodig. http://www.ticketsbrugge.be
Verkooppunten Infokantoor ‘t Zand (Concertgebouw), ma-za: 10-17u / zon- en
feestdagen: 10-14uInfokantoor Markt (Historium), ma-zo: 10-17u

Locatie
Markt Brugge
routebeschrijving 

Contactinformatie
telefoon +32 50 44 46 46
fax +32 50 44 46 45
e-mail toerisme.reserveringen@brugge.be
website http://www.bloedprocessiebrugge.be
 https://www.facebook.com/bloedprocessiebrugge/
 https://twitter.com/visit_bruges

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
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