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Akkoord Meer informatie

UNESCO werelderfgoed
Sinds eeuwen verbinden de Brugse Reien de stad met de zee, een garantie voor
welvaart en voorspoed. Internationale handelslieden bouwden Brugge uit tot een van
de grootste Hanzesteden. In de 15de eeuw floreerde de stad als nooit tevoren. Het
authentieke middeleeuwse stadsweefsel bleef bewaard en grote delen van het
historisch patrimonium bleven nagenoeg intact. Logisch dus dat UNESCO de volledige
binnenstad als werelderfgoed erkende.

Religieus erfgoed
In Brugge zijn door de eeuwen heen vele kerken, kloosters, abdijen en kapellen actief
geweest als centra van het religieuze leven.

Historische plaatsen
Sommige plekken zijn bijzonder, adembenemend, uniek.

Kant
Brugge en kant zijn sinds mensenheugenis onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Xplore Bruges
De officiële bezoekersapp van Brugge Ga op stap in Brugge met de gratis Xplore
Bruges app.

Beiaard
Beiaarden zijn niet uit Brugge weg te denken. Hun heldere klokken bepalen vandaag
nog steeds het ritme van de stad.

Historium Brugge Virtual Reality City: voor de geek en de
leek
Historium gaat op stap met VR en dat is een wereldprimeur.

Historium Brugge
vandaag: 10:00 - 18:00
De attractie reconstrueert o.a.

Beiaardconcerten
Concert

01/01/2019 - 21/09/2019
De beiaard speelt elke woensdag, zaterdag en zondag van 11u tot 12u. Op zomerse
maandag- en woen...

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
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