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Akkoord Meer informatie

Praktische informatie
Alcohol
Brugge is een levendige stad met een aangenaam nachtleven.

Autocars
Om de leef- en belevingskwaliteit te optimaliseren, worden er in de binnenstad van
Brugge geen autocars toegelaten.

Bagagekluizen
In Brugge kan je op 2 plaatsen je bagage veilig achterlaten.

Bankautomaten
De meeste Brugse banken openen hun deuren van 9.00 tot 12.30u en van 14.00 tot
16.30u.

Erediensten
Basiliek van het Heilig Bloeddagelijks, behalve op maandag: 11.00u
Begijnhofkerkmaandag t/m zaterdag: 11.00uzon- en feestdagen: 9.30u Engels
Kloostermaandag t/m zaterdag: 7.45u English Church(Engelstalige anglicaanse
dienst)Sint-Pieterskapel, Keersstraat 1zondag: 18.00u (27/10 t/m 24/3: 17.00u)
Kapucijnenkerkmaandag t/m vrijdag: 8.00u (dinsdag ook om 18.00u)zaterdag:
18.00uzondag: 10.00u Karmelietenkerkmaandag t/m vrijdag: 12.00uzondag: 10.00u
Onze-Lieve-Vrouwekerkzaterdag: 17.30uzondag: 11.00u Onze-Lieve-Vrouw-terPotteriekerkzondag: 7.00u en 9.30u Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekenskapeleerste
zaterdag van de maand: 18.00u Orthodoxe Kerk HH.

Feestdagen
België heeft heel wat feestdagen.

Infokantoren
In Brugge kan je in 3 infokantoren terecht voor alle toeristische informatie.

Kampeerauto's
In de binnenstad is overnachten in een kampeerwagen verboden.

Klimaat
Brugge gaat prat op een gematigd zeeklimaat.

Marktdagen
woensdag > 8.00-13.30u | Markt | voeding en bloemen zaterdag > 8.00-13.30u | 't
Zand | allerlei zondag > 7.00-14.00u | Veemarkt, Sint-Michiels | allerlei woensdag t/m
zaterdag > 8.00-13.30u | Vismarkt | vis zaterdag, zondag, brug- en feestdagen in de
periode 15/3 t/m 15/11 + vrijdagen van juni t/m september > 10.00-18.00u |
Dijver | antiek, brocante en ambachten dagelijks > in de periode 15/3 t/m 15/11: 9.0017.00 en in de periode 16/11 t/m 14/3: 10.00-16.00u | Vismarkt | artisanale producten

Medische hulp
Europese hulpverlening tel.

Openingstijden
De meeste winkels openen hun deuren om 10.00u en sluiten om 18.00u of 18.30u en
dat van maandag t/m zaterdag.

Parking
Brugge is een stad op mensenmaat. Gemotoriseerd verkeer in de historische
binnenstad wordt ontraden.

Politie
Europese hulpverlening tel.

Postkantoor
Postkantoor bpost: Smedenstraat 57-59.

Reglementen toerisme
Reisseizoen
Hoewel de meeste bezoekers de stad in de lente of de zomer aandoen, kan Brugge
beslist in ieder seizoen bekoren.

Roken
In België geldt een rookverbod in cafés, restaurants, de openbare ruimtes van hotels
(lobby, bar, gangen…) en openbare gebouwen (treinstations, luchthavens…).

Telefoneren
Nu zowat iedereen mobiel belt, telt Brugge zogoed als geen openbare telefooncellen
meer.

Toiletten
Brugge telt een aantal openbare toiletten.

Valuta
De euro is de enige munteenheid die gebruikt wordt in België.

Visa en paspoorten
Een identiteitskaart of geldig paspoort is verplicht.

Webcams
Webcam Zeebrugge

Wisselkantoren
Geld wisselen kan in een van de wisselkantoren.

Toeristenbelasting
Stad Brugge heft een toeristenbelasting van 2€ per persoon en per nacht.

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
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