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Romantische hotspots
Zwanen op de reien, middeleeuwse kronkelstraatjes, hoevegekletter, verborgen parken, charmante
binnenpleinen …. nergens valse noten die dat historische plaatje verstoren. Of je nu picknickt in het Koningin
Astridpark, de Bonifaciusbrug bedwingt of stil wordt in het Begijnhof, in Brugge hangt er altijd en overal
romantiek in de lucht. Gegarandeerd heerlijk verliefd worden dus.

Wandeling - Romantische hotspots
Volg deze kant-en-klare route (2,5 km) langs romantische hotspots en word gegarandeerd heerlijk verliefd… op
Brugge.

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

Bonifaciusbrug
vandaag: 07:00 - 20:00
De zeer fotogenieke Bonifaciusbrug mag dan een van Brugges jongste bruggen zijn, toch vat ze de stad perfect
samen.

Groenerei & Peerdenbrug
vandaag: open
Al die lieflijke reien zijn stuk voor stuk parels, maar de mooiste is ongetwijfeld de Groenerei.

Gruuthuse Binnenhof
vandaag: 08:00 - 20:00
Dit magnifieke 15de-eeuwse stadspaleis werd opgetrokken om te imponeren en doet dat al eeuwenlang met
verve.

Huidenvettersplein
vandaag: open
Gevangen tussen de Vismarkt en de Rozenhoedkaai is het Huidenvettersplein een van de kleinste en intiemste
pleinen die Brugge rijk is.

Jan Van Eyckplein
vandaag: open
In de middeleeuwen was dit het Manhattan van Bourgondisch Brugge.

Koningin Astridpark
vandaag: open
Pal in het hart van de stad, vlakbij de Vismarkt, de Burg en in de schaduw van de Heilige Magdalenakerk, ligt dit
botanische park te blinken.

Minnewaterpark
vandaag: open
In het Minnewaterpark lijkt de stad ver weg.

Rozenhoedkaai
vandaag: open
Welkom op de populairste fotografiestek van de stad, al eeuwenlang een Instagrammable hotspot.

Da's Liefde!
Dat Brugge en romantiek hand in hand gaan, bewijst ook het nieuwe VTM-programma ‘Da’s Liefde!’.

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
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YouTube
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Pinterest
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