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Akkoord Meer informatie

Stadhuis
Het monumentale stadhuis (1376-1421) is een van de oudste der Nederlanden. Van hieruit wordt de stad al
meer dan 600 jaar bestuurd. Een absolute must is de Gotische Zaal met haar indrukwekkende gewelf en 20steeeuwse muurschilderingen over de geschiedenis van Brugge. In de historische zaal ernaast ontdek je in de
presentatie ‘Brugge en de zee’ het belang van de zee voor de welvaart van Brugge. Dat doe je aan de hand van
een interactieve opstelling over verdwenen Zwinhavens en enkele originele kunst- en archeologische
objecten. Op de gelijkvloerse verdieping kom je oog in oog te staan met levensgrote portretten van
machthebbers en krijg je zicht op de evolutie van de Burg.
Tip: met de Musea Brugge Card bezoek je 72 uur lang voordelig deze en alle andere geopende locaties van
Musea Brugge.

Tijdsinformatie
van 01-01-2022 tot 31-03-2023
maandag 09:30 - 17:00 u
dinsdag 09:30 - 17:00 u
woensdag 09:30 - 17:00 u
donderdag 09:30 - 17:00 u
vrijdag 09:30 - 17:00 u
zaterdag 09:30 - 17:00 u
zondag 09:30 - 17:00 u
uitzonderlijk open
26
21
24
31

mei 2022 ( 09:30 - 13:00 u )
juli 2022 ( 14:30 - 17:00 u )
december 2022 ( 09:30 - 16:00 u )
december 2022 ( 09:30 - 16:00 u )

uitzonderlijk gesloten
1 januari 2023

11 juli 2022
15 augustus 2022
22 augustus 2022
25 december 2022
1 januari 2023
Toegang tot 45 min. voor sluitingsuur.De Gotische Zaal en de historische zaal zijn niet toegankelijk voor
bezoekers tijdens huwelijksplechtigheden.

Prijsinformatie
Individuelen
gratis met de Museumpas
Volwassenen
€ 7,00
65+
€ 7,00
Jongeren t/m 25 jaar
€ 6,00
Kinderen t/m 12 jaar
€ 0,00
Musea Brugge Card
€ 0,00
Vrienden van Musea Brugge € 0,00
 Inclusief bezoek aan het Brugse Vrije.
Betaalmogelijkheden
Cash, Maestro, Mastercard, Visa
Verkooppunten Reserveren kan online via https://www.museabrugge.be/koop-tickets

Locatie
Burg 12 , Brugge
routebeschrijving 
502128 Brugge Markt (200 m)
stadslijnen: centrum
dichtstbijzijnde station
Brugge (1600 m)
dichtstbijzijnde publieke parking Biekorf, Naaldenstraat
dichtstbijzijnde fietsknooppunt Kruispoort
Omgeving
Burgkwartier
Toegankelijkheid
dichtstbijzijnde bushalte

Uitbating volledig toegankelijk
Faciliteiten
Lift
Wifi (draadloos internet)
Toegankelijk voor kinderwagens

Toon route

Contact & Informatie
telefoon +32 50 44 87 11
e-mail musea@brugge.be
website http://www.museabrugge.be
 http://www.facebook.com/museabrugge
 http://www.twitter.com/museabrugge

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
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Pinterest
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