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Kinderboerderij De Zeven Torentjes
In dit 14de-eeuwse leenhof schuilt vandaag een vrolijke, actieve kinderboerderij met
een leuke speeltuin en tal van neerhofdieren. De mooi gerestaureerde duiventoren en
de gotische schuur zijn leuke extra's.

CONTACTINFORMATIE
van 01-01-2019 tot 31-12-2019
maandag open
dinsdag open
woensdag open
donderdag open
vrijdag open
zaterdag open
zondag open
uitzonderlijk gesloten

24 december 2018
25 december 2018
31 december 2018
1 januari 2019
24 december 2019
25 december 2019
31 december 2019
Cafetaria: in de periode 1/3 t/m 31/10, woensdag t/m zondag, 11u30-19u00; in de
periode 1/11 t/m 28/2, woensdag t/m zondag, 11u30-17u00. Ook geopend in de
(Belgische) schoolvakanties en op feestdagen (ook wanneer die op maandag of
dinsdag vallen).Het domein zelf is open van zonsopgang tot zonsondergang, met een
maximum van 8u00 tot 22u00 in de zomer.

Groepen
van 01-01-2019 tot 31-12-2019
maandag open
dinsdag open
woensdag open
donderdag open
vrijdag open
zaterdag open
zondag open
uitzonderlijk gesloten
24 december 2018
25 december 2018
31 december 2018
1 januari 2019
24 december 2019
25 december 2019
31 december 2019
Cafetaria: in de periode 1/3 t/m 31/10, woensdag t/m zondag, 11u30-19u00; in de
periode 1/11 t/m 28/2, woensdag t/m zondag, 11u30-17u00. Ook geopend in de
(Belgische) schoolvakanties en op feestdagen (ook wanneer die op maandag of
dinsdag vallen).Het domein zelf is open van zonsopgang tot zonsondergang, met een
maximum van 8u00 tot 22u00 in de zomer.

Scholen
van 01-01-2019 tot 31-12-2019
maandag open
dinsdag open
woensdag open
donderdag open
vrijdag open
zaterdag open
zondag open
uitzonderlijk gesloten

24 december 2018
25 december 2018
31 december 2018
1 januari 2019
24 december 2019
25 december 2019
31 december 2019
Cafetaria: in de periode 1/3 t/m 31/10, woensdag t/m zondag, 11u30-19u00; in de
periode 1/11 t/m 28/2, woensdag t/m zondag, 11u30-17u00. Ook geopend in de
(Belgische) schoolvakanties en op feestdagen (ook wanneer die op maandag of
dinsdag vallen).Het domein zelf is open van zonsopgang tot zonsondergang, met een
maximum van 8u00 tot 22u00 in de zomer.

Groepen
Gratis
 € 1,00 p.p. materiaalvergoeding voor begeleide activiteiten, n.v.t. voor Brugse
scholen en jeugdgroepen

Scholen
Gratis
 € 1,00 p.p. materiaalvergoeding voor begeleide activiteiten, n.v.t. voor Brugse
scholen en jeugdgroepen

Locatie
Canadaring 41 , Brugge
routebeschrijving 
dichtstbijzijnde bushalte Zeventorentjes, Odegemstraat rechtover nr. 51
Toegankelijkheid
Uitbating gedeeltelijk toegankelijk

Contact & Informatie
telefoon +32 50 35 40 43
e-mail kinderboerderij@brugge.be
website http://www.brugge.be/kinderboerderij
 https://www.facebook.com/zeventorentjes

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
Google+
Linked-In
Rss
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