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De Vlaamse primitieven
In Brugges Gouden Eeuw, de 15de eeuw, regeerden de schone kunsten. In het zog
van het Bourgondisch vorstenhuis, vestigden zich de grote Vlaamse Primitieven zoals
Jan van Eyck en Hans Memling. Hun wereldvermaarde werken en die van andere
vooraanstaande Vlaamse Meesters kan je bewonderen in het Groeningemuseum, het
Sint-Janshospitaal, de Sint-Salvatorskathedraal en de O.L.V. Kerk. Hier vind je ook de
beroemde ‘Madonna met Kind’ van Michelangelo.

Groeningemuseum
vandaag: 09:30 - 17:00
Het Groeningemuseum serveert een gevarieerd overzicht van de geschiedenis van de
Belgische beeldende kunst met als hoogtepunt de wereldbefaamde Vlaamse
primitieven.

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-Janshospitaal
vandaag: 09:30 - 17:00
In het Sint-Janshospitaal, goed voor meer dan 8 eeuwen geschiedenis, werden armen,
pelgrims, reizigers en zieken verzorgd door zusters en broeders.

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

Sint-Jakobskerk
vandaag: 14:00 - 17:00
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.

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