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Religieus erfgoed
In Brugge zijn door de eeuwen heen vele kerken, kloosters, abdijen en kapellen actief
geweest als centra van het religieuze leven. Dat heeft een rijke verzameling kerkelijk
erfgoed opgeleverd. Dit patrimonium getuigt van meer dan enkel het religieuze
verleden. Achter de stenen gevels schuilen ook boeiende verhalen over evoluties in
onderwijs, economie, maatschappij en cultuur.

Basiliek van het Heilig Bloed
vandaag: 09:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30
De dubbelkerk, in de 12de eeuw toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en de heilige Basilius
en sinds 1923 basiliek, bestaat uit een benedenkerk die haar romaanse karakter heeft
bewaard en een neogotisch aangeklede bovenkerk.

Grootseminarie
vandaag: open
Een unieke groenplek middenin de stad, voorzien van een weelderige boomgaard en
begraasde weides.

Adornesdomein - Jeruzalemkapel
vandaag: 10:00 - 18:00
Het Adornesdomein bestaat uit de 15de-eeuwse Jeruzalemkapel – een pronkstuk
opgetrokken door de koopmansfamilie Adornes –, het herenhuis van Adornes en een
reeks aanpalende godshuizen.

Onze-Lieve-Vrouwekerk
vandaag: 09:30 - 17:00
De 115,5 meter hoge bakstenen toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk illustreert het
vakmanschap van de Brugse bouwlieden.

Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie
vandaag: 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00
Dit hospitaal gaat terug tot de 13de eeuw toen zusters er pelgrims, reizigers en zieken

Dit hospitaal gaat terug tot de 13de eeuw toen zusters er pelgrims, reizigers en zieken
verzorgden.

Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekenskapel
vandaag: 09:00 - 18:00
De in oorsprong houten kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens werd in 1305
opgetrokken als dankbetuiging aan Onze-Lieve-Vrouw na de Slag van de Pevelenberg
(1304).

Sint-Annakerk
vandaag: 11:00 - 18:00
Deze eenvoudige gotische zaalkerk, gebouwd begin 17de eeuw, verrast met haar rijke
barokinterieur.

Sint-Gilliskerk
vandaag: 11:00 - 18:00
In deze kerk, de enige in het centrum met een torenuurwerk, lagen tal van
kunstenaars begraven.

Sint-Jakobskerk
vandaag: 11:00 - 18:00
In het tweede kwart van de 13de eeuw werd de bescheiden Sint-Jakobskapel
gepromoveerd tot parochiekerk, waarna het gebedshuis in de 15de eeuw groeide tot
zijn huidige formaat.

Sint-Salvatorskathedraal
vandaag: 10:00 - 13:00 / 14:00 - 15:30
Brugges oudste parochiekerk (12de-15de eeuw) bezit onder meer een doksaal met
orgel, middeleeuwse graven, Brusselse wandtapijten en een rijke collectie Vlaamse
schilderkunst (14de-18de eeuw).

Sint-Walburgakerk
vandaag: 11:00 - 18:00
In 1619 kreeg een Brugse lekenbroeder, Pieter Huyssens, de opdracht een
prestigieuze kerk te bouwen, die de waarden van de jezuïetenorde moest
vertolken.Het resultaat, de Sint-Walburgakerk, is de rijkste en meest zuiver barokke
realisatie in Brugge.
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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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