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Brugge 
Al winkelend een portie cultuur meepikken? In het historische Brugge liggen boetieks, 

speciaalzaken, kunstgalerieën en cultuurtempels allemaal op wandelafstand. De 

hele binnenstad, bezaaid met groene pleintjes en gezellige terrasjes, is erkend als 

Unesco-werelderfgoed. Talrijke bistro’s en restaurants nodigen uit om gastronomisch 

te genieten. Wie helemaal tot rust wil komen, kan logeren in één van de vele 

sterrenhotels, in een jeugdherberg of B&B. 

Het centrum van Brugge delen we hier op in verschillende winkelwijken, elk 

met hun eigen troeven. Ook buiten de Brugse poorten zijn er verrassend veel 

shoppingmogelijkheden, van lokale winkeliers ‘rond de kerktoren’ tot grootschalige 

winkels langs de invalswegen. Aan zee zorgt de deelgemeente Zeebrugge met haven, 

visserswijk en typische strandcultuur alvast voor een unieke sfeer.

Brugge biedt shopping, gastronomie en cultuur voor ieders smaak en budget.  

Probeer daar maar eens aan te weerstaan!
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winkelwijk winkelwijk winkelwijk winkelwijk 

HARTJE 
Brugge TrenDy BOeTIeks, DeLICATessen  

en WInkeLkeTens In HIsTOrIsCHe pAnDen

Markt  Steenstr.  Zuidzandstr.  Zilverpand  ’t Zand  noordzandstr.
geldmuntstr.  eiermarkt  Sint-Amandsstr.  Simon Stevinplein  Mariastr.

//  winkelen

Tussen ’t Zand en de Markt zijn 
er meer dan 350 winkels, een 
mix van Brugse handelaars en 
grote ketens. Op de as steen-
straat - Zuidzandstraat tref je 
de meeste internationale win-
kelketens, prachtig gehuisvest 
in de majestueuze eeuwenoude 
panden. sla zeker ook eens de 
zijstraatjes in; je zal er heel wat 
trendy boetiekjes ontdekken.

//  lekker eten

De etalages van de delicates-
senzaken in hartje Brugge zijn 
al even verleidelijk! Voor de 
ambachtelijke kazen, vlees-
waren, patisserie, Italiaanse 
gerechten of (h)eerlijke oven-
schotels moet je soms een hele 
rij trotseren! Aan restaurants, 
tea-rooms en hotels, voor 
ieders budget, is er verder ook 
geen gebrek. In de nabije om-
geving van de noordzandstraat 
bevindt zich het enige Brugse 
vijfsterrenhotel. 

//  cultuur

In dit openluchtwinkelcentrum 
met zijn historisch kader, dat 
de Halletoren, de kathedraal en 
het concertgebouw met elkaar 
verbindt, heerst altijd een ge-
zellige drukte. Op zaterdagoch-
tend wordt er bovendien markt 
gehouden op ’t Zand.

www.shoppingbrugge.be

 www.concertgebouw.be

Makkelijk parkeren in een van de 2.500 parkeerplaatsen in en rond 
‘Hartje Brugge’. Ondergronds kan je terecht in de ‘Biekorf’, ‘’t Zand’ en 
het ‘Zilverpand’. Vanaf alle randparkings is er vlotte busverbinding tot 
het centrum.

EZEL-
POORT

DAM-
POORT

KRUIS-
POORT

GENT-
POORT

KATELIJNE-
POORT

SMEDE-
POORT SMEDEN- 

POOrT De sTrAAT VAn De GOeDe sMAAk

De smedenstraat is uiterst gemakkelijk bereikbaar. 
parkeren kan in de straat, op het Beursplein of in de 
parkeergarage onder ’t Zand vlakbij.

Smedenstraat  vrijdagmarkt  Beursplein  Hauwerstraat

//  winkelen

De smedenstraat, tussen ’t 
Zand en de smedenpoort, 
ademt een compacte 
gezelligheid uit met een 
grote verscheidenheid 
aan standingvolle winkels: 
delicatessen, (kinder)mode, 
lingerie, schoenen, interieur, 
optiek, ... noem maar op. 
Daartussen vind je ook een 
aantal reisbureaus. De lokale 
handelaars organiseren 
samen geregeld acties om de 
klanten extra te verwennen!

//  lekker eten

Wie een aperitief of koffietje 
drinkt in één van de eethuisjes 
kan gezellig blijven plakken 
voor lunch of diner. Wie houdt 
van exotisch komt hier ook 
aan zijn trekken! 

//  cultuur

In de Greinschuurstraat 
(een zijstraatje van de 
smedenstraat) kan je 
op zaterdagnamiddag 
gratis een ambachtelijke 
papierschepperij bezoeken. 
Let bij het verlaten van de 
stad ook even op de pas 
gerenoveerde smedenpoort!

  www.smedenstraat.be

 www.papierschepperij.be

EZEL-
POORT

DAM-
POORT

KRUIS-
POORT

GENT-
POORT

KATELIJNE-
POORT

SMEDE-
POORT
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Brugge’S 
OuDSTE 
deel

BrUGse kLAssIekers: kAnT en CHOCOLADe

Op zomerse zondag-
avonden verandert de 
Vismarkt in een heuse 
dansvloer waar zowel 
dansers als toeschouwers 
gratis kunnen genieten 
van Argentijnse tango.  

 www.tangobrugge.be

Breidelstraat  wollestraat  dijver  eekhoutstraat  vismarkt
Huidevettersplein  rozenhoedkaai  Braambergstraat

//  winkelen

Dit winkelgebied is zonder 
twijfel de place to be voor de 
Brugse klassiekers: kant en 
chocolade. Maar ook kunst-
galerijen en antiekzaken ken-
merken er de sfeer. Van half 
maart tot half november is er 
elk weekend en op feestdagen 
folkloremarkt langs de Dijver. 
Dezelfde gezellig nostalgische 
sfeer vind je op de Vismarkt. 
Van dinsdag tot zaterdag kan 
je er in de voormiddag terecht 
voor kraakverse vis.

//  lekker eten

In deze wijk kan je je culinair 
laten verleiden door talloze 
restaurantjes, cafés en ter-
rasjes. er is zelfs een topres-
taurant met Michelinster.  

//  cultuur

Aan de Dijver bevinden zich 
drie belangrijke stedelijke 
musea. Het meest bekende 
is wellicht het Groeninge-
museum met zijn collectie 
Vlaamse primitieven. Ook het 
Arentshof en Gruuthuse zijn 
beslist een bezoekje waard. 
elk jaar bezoeken meer dan 
120.000 kunstliefhebbers uit 
binnen- en buitenland deze 
topmusea.

EZEL-
POORT

DAM-
POORT

KRUIS-
POORT

GENT-
POORT

KATELIJNE-
POORT

SMEDE-
POORT

winkelwijk winkelwijk winkelwijk winkelwijk 
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KRuIS-
POOrT AAneensCHAkeLInG VAn COnTrAsTen

 www.quartierbricole.be

De historische kruispoort is de thuisbasis van de oudste 
schermgilde van het land. Bij zomers weer kan je op zaterdag 
de imposante zwaardvechters zien oefenen op het grasplein 
tussen de molens!   www.escrime.be

langestraat  Hoogstraat

//  winkelen

De Langestraat en de 
Hoogstraat verbinden de 
kruispoort met het hart van 
de stad en vormen samen 
één kilometer verrassingen, 
zowel voor shoppers als 
voor gastronomen. In deze 
authentieke woonbuurt liggen 
exclusieve interieurzaken, 
tweedehandswinkels, 
antiekzaken en kleine 
supermarktjes gewoon naast 
elkaar. 

           www.langestraathoogstraat.be

//  lekker eten

Hier vind je zowel volks cafés als 
sterrenrestaurants, budgetho-
tels en verschillende luxeho-
tels. er zijn Belgische frituren, 
eethuizen met wereldkeuken, 
een jazz- en blueskroeg, bistro’s 
in alle prijsklassen en zelfs 
twee restaurants die bekroond 
werden door de Guide Michelin, 
waarvan ééntje met drie ster-
ren! 
een terrasje in de avondzon, 
aan het water, midden in de 
stad? Dat vind je net achter de 
Molenbrug, die de Langestraat 
met de Hoog straat verbindt!

//  cultuur

In de Langestraat loopt een 
origineel project: Quartier 
Bricolé. Vlaamse ontwerpers 
met een actuele benadering 
van kunstambachten kunnen er 
gedurende een aantal maanden 
hun werk tentoonstellen 
in vitrines van leegstaande 
panden. Daarnaast is er een 
permanente winkel – een 
17de eeuws pand – waar je de 
kunstwerkjes kan kopen. Voor 
wie zelf creatief aan de slag 
wil, is er een hobbywinkel met 
alle benodigdheden en ook de 
kringwinkel is vlakbij!

EZEL-
POORT

DAM-
POORT

KRUIS-
POORT

GENT-
POORT

KATELIJNE-
POORT

SMEDE-
POORT



KATELIJNE-
POOrT speCIAALZAken VOOr ArTIsTIekeLInGen 

en CreATIeVeLInGen

Katelijnestraat  wijngaardstraat  wijngaardplein
walstraat  walplein

//  winkelen

De katelijnestraat, een typische 
lange poortstraat, heeft tientallen 
handelszaken met minder voor 
de hand liggende artikelen als 
hoeden en paraplu’s, naaimachines, 
inlijstingen, zeefdruk, kunst, 
koper, computerbenodigdheden en 
stripverhalen. rond het sfeervolle 
Walplein en in het stoofstraatje worden 
zowel de toerist als de Bruggeling 
verrast door de vele sympathieke 
winkeltjes. 
Aan de overkant van de stedelijke 
Academie voor schone kunsten vind 
je een aantal speciaalzaken met al 
het nodige materiaal om creatief en 
artistiek aan de slag te kunnen.

www.katelijnestraat.be en www.walwijn.be

//  lekker eten

Belgische wafels, Franse ‘trîpes’, 
Indische curry’s of Japanse sushi, … 
Aan tea-rooms, bistro’s en restaurantjes 
geen gebrek in deze buurt! Weinigen 
kunnen weerstaan aan de winkeltjes 
met fijne chocolade en speciale bieren. 
Omdat deze wijk ook een woonbuurt is, 
ontbreken de bakker, kapper, keurslager 
en (bio)supermarkt niet.

//  cultuur
Tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het 
romantische Minnewater heerst altijd een 
gezellige drukte. Bruggelingen en toeristen 
zoeken er hun weg naar godshuisjes, het 
smalste straatje van Brugge, het Begijnhof, 
een aanlegsteiger voor een rondvaart op 
de reitjes, de site van het Oud-sint-Jans-
hospitaal, het Memlingmuseum, de laatste 
stadsbrouwerij, het diamantmuseum, ...

EZEL-
POORT

DAM-
POORT

KRUIS-
POORT

GENT-
POORT

KATELIJNE-
POORT

SMEDE-
POORT BrugS 

BEERTJE AUTHenTICITeIT en VAkMAnsCHAp

Mallebergplaats  Philipstockstraat  Sint-Jansplein  vlamingstraat
niklaas desparsstraat  Academiestraat  Jan van eyckplein  genthof

//  winkelen

In deze buurt vind je de 
zelfstandige handelaars die 
nog zelf in hun zaak staan, 
een garantie voor vakkennis 
en persoonlijke service! 
Van generatie op generatie 
worden hier bijzondere 
brillen, designmeubelen, 
behang, interieurstoffen, 
handwerkbenodigdheden 
en muziekinstrumenten 
verkocht. sommige 
handelszaken zijn tot in het 
buitenland bekend. Heel 
wat winkels hebben nog hun 
prachtige originele interieur.

//  lekker eten

nog meer prachtige decors zijn 
te zien in de stadsschouwburg, 
het Tolhuis, de saaihalle, het 
Huis Ter Beurze en de poor-
tersloge. Onderweg ontdek je 
een aantal originele musea: 
‘chocolade’, ‘lampen’ en zelfs 
‘frieten’. Het Genthof – met 
kunstgalerijen en boekwinkel-
waar-de-koffie-altijd-klaar-
staat – is zowat dé Brugse 
straat van de kunstambachten 
geworden. 

//  cultuur

Van ontbijt, over vegetarische 
lunch tot chique pousse-café, 
voor elk moment van de dag 
vind je hier een passende 
eetgelegenheid. Chocolade, 
fijne patisserie, wijn, whisky- 
en bierspecialiteiten maken de 
wijk ‘Brugs Beertje’ extra aan-
trekkelijk voor wie graag geniet 
van ‘de goede 
dingen des 
levens’.

EZEL-
POORT

DAM-
POORT

KRUIS-
POORT

GENT-
POORT

KATELIJNE-
POORT

SMEDE-
POORT

winkelwijk winkelwijk winkelwijk winkelwijk 
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GENT- 
POOrT   

DIVersITeIT AAn speCIALITeITen

gentpoortstraat 

//  winkelen

Voor de groenten- en 
fruitprimeurs, het vlees, 
kaas, brood en gebak van de 
zaken aan deze zogenaamde 
‘gouden driehoek’ komt men 
soms van ver! Zowat elke 
zaak in het Gentpoortkwartier 
is gespecialiseerd is in zijn 
product: designkachels, 
kruidenapotheek, kapsalon, 
aankleding voor events en 
congressen.

//  lekker eten

Buurtbewoners en toeristen 
treffen elkaar voor een 
gezellige hap in één van de 
restaurants of typische bruine 
kroegen die deze buurt rijk is. 
De kids kunnen zich uitleven 
op het speelplein aan het 
Astridpark. 

//  cultuur

Deze mix wordt aangevuld met 
een artistieke toets, want in de 
Gentpoortstraat zijn doorheen 
de jaren heel wat artistieke 
zielen neergestreken. Zo zijn 
er twee fotogalerijen en wonen 
er een aantal kunstenaars. 
Wandel gerust eens de 
Heilige-Magdalenakerk in 
en laat je verrassen door de 
moderne binnenarchitectuur 
en waterpartij. Met een 
beetje geluk tref je er net een 
tentoonstelling of evenement!

EZEL-
POORT

DAM-
POORT

KRUIS-
POORT

GENT-
POORT

KATELIJNE-
POORT

SMEDE-
POORTEZEL-

POOrT  
CULTUUr TrOeF

ezelstraat  Sint-Jakobsstraat 

//  winkelen

In deze dubbele poortstraat 
vind je chocoladewinkels, 
(tweedehands)kledingzaken, 
schoonheidsinstituten, kap-
salons, reisagentschappen en 
voedingszaken. Daartussen 
zitten echter heel wat verbor-
gen pareltjes: handgemaakte 
juwelen, exclusieve bruids- en 
feestkledij, antiek, educatief 
verantwoord speelgoed, een 
teken- en schilderspeciaal-
zaak, … Helemaal nieuw is 
de concept store/coffeebar, 
waar jonge ontwerpers een 
platform krijgen. 

//  lekker eten

Talrijke restaurants en 
eetkroegen, van de Franse 
keuken over Grieks tot 
Viëtnamees, in de talrijke 
restaurants en eetkroegen  
is het altijd lekker tafelen. 

Logeren kan in een 
jeugdherberg, B&B of  
één van de klassehotels in  
de buurt. 

//  cultuur

naast winkeletalages biedt 
de wijk ezelpoort met haar 
talrijke monumentale gebou-
wen als de sint-Jakobskerk, 
de kerk van de Ongeschoeide 
karmelieten, de Orthodoxe 
kerk HH. konstantijn en  
Helena en de Joseph  
ryelandtzaal nog heel wat 
moois! De Centrale Openbare 
Bibliotheek, het Cultuur-
centrum, het stedelijk 
Conser vatorium, een kunst-
galerij en de stadsbioscoop 
zorgen voor heel wat cultuur-
minnend volk in deze straten.

EZEL-
POORT

DAM-
POORT

KRUIS-
POORT

GENT-
POORT

KATELIJNE-
POORT

SMEDE-
POORT

winkelwijk winkelwijk winkelwijk winkelwijk 
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Stad op mensenmaat
Brugge is makkelijk bereikbaar, zowel met het openbaar 
vervoer als met de wagen. Van aan het station wandel je 
in enkele minuten naar het centrum. elke drie minuten 
vertrekt er ook een bus naar het stadscentrum. Om de 
historische binnenstad aantrekkelijk en toegankelijk 
te houden, wordt het bovengronds parkeren er in tijd 
beperkt (max. 4u in blauwe zone en 2 u in de zone 
betalend parkeren). De auto kan je veilig in één van de 
ondergrondse parkings achterlaten. De goedkoopste 
en grootste parking vind je aan het station. Je betaalt 
er €2.50 per dag, bustransfer met De Lijn naar het 
stadscentrum inbegrepen.
 

info
• Fietsverhuur inBrugge: 
In de binnenstad kan je fietsen huren in de Hal-
lestraat, Mariastraat, Gentpoortstraat, Langestraat, 
ezelstraat, niklaas Desparsstraat en op ‘t Zand. Ook 
aan het station kan je een tweewieler huren bij het 
Fietspunt (t 050 39 68 26)
• www.brugge.be/mobiliteit
• www.bereikbaarbrugge.be

 
waar vind ik de meeste schoenwin-
kels? is er een bakker in de buurt? 
Je vindt het allemaal op de nieuwe digitale economische 
kaart. Deze eenvoudige internettoepassing geeft je in 
een mum van tijd een overzicht van de winkels die jij 
zoekt. Je kan selecteren op naam, type winkel of straat. 
echt superhandig!
www.economischekaart.be/brugge

Overal gratis draadloos internet
Tegen eind 2010 zal in de Brugse binnenstad en in 
de directe omgeving van de gemeentehuizen gratis 
draadloos internet beschikbaar zijn. De dekking op het 
volledige grondgebied wordt verder uitgewerkt tegen de 
zomer van 2011. De gratis basistoegang voorziet 1 Mb 
bandbreedte. Deze kan je eventueel zelf verhogen via 
een abonnement bij ZapFi, de uitbater van het netwerk.

Meer weten over ondernemen in Brugge? 
• dienst lokale economie
 nicolas.bogaert@brugge.be, t 050 44 80 20
• kabinet schepen Decleer, t 050 44 85 06
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rOnDOM Brugge rOnDOM BruggeRONDOM BRUGGE RONDOM BRUGGE

SinT-MiCHielS SinT-AndrieS
LeGenDArIsCHe FrIeTJes

//  winkelen

De winkels in sint-Michiels liggen al-
lemaal gezellig rond de kerk en het 
kasteeltje in het centrum. Tussen de 
woningen in de rijselstraat, Dorpsstraat 
en Leiselestraat vind je heel wat zelf-
standige modezaken: lingerie, schoenen, 
(zwangerschaps-)kledij, juwelen … Voor 
de speciaalzaken in fietsen, brei- en 
handwerkartikelen, verf en behang, en 
keukens komen ze trouwens van ver 
buiten de gemeente! De dorpssfeer 
wordt nog versterkt door de plaatselijke 
bakkers, slagers en buurtsuperette. elke 
zondagochtend is er in sint-Michiels een 
traditionele markt.

//  lekker eten

Wie graag zelf kookt, vindt vast 
inspiratie in de culinaire speciaalzaken 
in het centrum van st-Michiels. 
Liever de voetjes onder tafel? Dan 
kan je kiezen tussen eenvoudige 
eetcafé’s, restaurantjes, een trendy 
lunchadres en zelf een topper met twee 
Michelinsterren. en laten we vooral de 
legendarische frituren van sint-Michiels 
niet vergeten!

//  cultuur

Het pittoreske kasteeltje ‘Bloemenoord’ 
uit het begin van de 20ste eeuw is 
tekenend voor de vroegere rijkdom 
van sint-Michiels. In dit gebouw 
bevinden zich nu onder meer een 
bibliotheekfiliaal.
Voor artistieke letters in steen kan je – 
na afspraak – terecht in het atelier van 
de schriftbeeldhouwer.

www.unizo.be/sintmichiels

//  winkelen

kan je moeilijk weerstaan aan mode, 
lingerie, wereldwijnen, de laatste trends 
in interieurinrichting, …? Of heb je een 
zwak voor telecommunicatie en pc’s, 
 designverlichting, sportartikelen,  
(zonne)brillen, bloemen en planten? Dan 
is deze deelgemeente aan de westkant 
van het Brugse centrum een verleidelijke 
plek voor jou… De winkeliers staan er 
nog zelf achter ‘de toog’ en parkeren kan 
gewoon voor de deur!

//  lekker eten

Lekker brood, fijne kazen, 
kwaliteitsvlees, superverse groenten 
& fruit, ambachtelijk roomijs, Oost-
europese specialiteiten, bio-supermarkt, 
… in sint-Andries weten ze wat lekker 
eten is. er zijn ook heel wat charmante 
broodjeszaken en fijne restaurants, 
eentje zelfs met Michelinster! 
Charmante hotels en een bed & 
breakfast nodigen uit om te logeren in 
het groen en toch vlakbij de stad.

//  cultuur

MaZ – de jongste cultuurtempel van 
Brugge – is met pop- en rockconcerten 
vooral een platform voor jongerencultuur. 
er zijn ook kleinere clubevenementen en 
jong theater- en danswerk. Zwemmen, 
fitnessen, voetbal, tennis, squash, … 
sportliefhebbers vinden snel de weg naar 
het Jan Breydelstadion, het Olympiabad, 
de ‘koude keuken’ of de fitnesscentra 
in sint-Andries. Midden in het 
Beisbroekbos ligt de Volkssterrenwacht, 
waar astronauten in spé hun hartje 
kunnen ophalen! 

 www.pieterboudens.be

De winkels langs de 

Torhoutse steenweg 

verwennen de klanten 

geregeld met een  

gezamenlijke actie: 

www.kwaliteitsstraat.be

 www.cactusmusic.be

pLATFOrM VOOr JOnGerenCULTUUr en sTerrenkIJkers
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ASSeBrOeK SinT-KruiS
Op ‘BeDeVAArT’ LAnGs WInkeLs en eeTkrOeGen Lekker VreeMD GAAn In De TALrIJke resTAUrAnTJes

//  winkelen

Langs de Baron ruzettelaan, Generaal 
Lemanlaan en Astridlaan vind je 
speciaalzaken voor designmeubelen, 
behang & verf, wijn, doopsuiker, 
gevelstenen, ijzerwaren, fietsen, toneel- 
en danskledij, wijn, ambachtelijk bier en 
zelfs twee van de mooiste bloemenzaken 
van de stad! Uiteraard ontbreken langs 
deze invalswegen ook de fruit- en 
groentenwinkels, slagers, banketbakkers, 
kapsalons en krantenwinkels niet.

//  lekker eten

restaurants met buitenlandse keuken, 
volkskroegen en frituren… In Assebroek 
kan je lekker eten voor weinig geld. 
Het is trouwens opvallend dat aan het 
centraal gelegen Gaston roelandtsplein 
geen kerk of gemeentehuis is, maar tal 
van eetgelegenheden!

//  cultuur

Assebroek, de deelgemeente met de 
meeste inwoners, strekt zich uit vanaf 
de katelijne- en Gentpoort tot aan 
de Assebroekse Meersen voorbij het 
bedevaartkerkje Onze-Lieve-Vrouw-
van-de-Onbevlekte-Ontvangenis. Dit 
kerkje van Ver-Assebroek ligt aan het 
pittoreske pastoor Verhaeghepleintje, 
dat sinds 2005 officieel een beschermd 
dorpsgezicht is.

//  winkelen

rond de kerk van sint-kruis kan je te-
recht voor alle dagelijkse boodschappen, 
maar naast bakkers, slagers, groenten-
winkels zijn er ook meer gespecialiseer-
de zaken: Interieur, optiek, boekhandel, 
decoratie, kleding, lingerie, parfumerie,  
... Langs de Maalse steenweg vind je 
vooral grote speciaalzaken in sport-en 
outdoorartikelen, schoenen, verf, kle-
ding, meubelen, huishoudtoestellen, enz.

//  lekker eten

Aan kroegen, bistro’s, tearooms en 
snackrestaurants is er evenmin gebrek. 
Toptafelen kan in een restaurant met 
Michelinster. In de Italiaanse, Chinese, 
Japanse, … eethuizen kan je met een 
gerust hart ‘vreemd gaan’!

//  cultuur

De gerestaureerde sint-Trudoabdij, met 
hoofdtoren uit de 14de-15de eeuw, het 
‘Hooghe Huus’ en een merkwaardige 
oude schandpaal is zeker een bezoekje 
waard. sint-kruis telt daarnaast nog 
twee kastelen: ryckevelde en het kasteel 
van Male. Dat laatste is nu een feestzaal.

Anti-stresstip: vlakbij 

alle handelszaken kan 

je vlot en gratis 

parkeren.

rOnDOM Brugge rOnDOM BruggeRONDOM BRUGGE RONDOM BRUGGE
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CHriSTuS-KOning, SinT-JOZeF & SinT-PieTerS dudZele, liSSewege & ZwAnKendAMMe
HeLeMAAL In HeT nIeUW een OMWeGJe WAArD!

//  winkelen

naast alle courante winkels voor 
dagelijkse boodschappen zijn 
er in Christus koning ook meer 
gespecialiseerde zaken: Van mode-
voor-een-maatje-meer over bloemen en 
(motor)fietsen tot keukens en badkamers. 
Bloemen, planten en moto’s vind je ook 
in de deelgemeente sint-Jozef, net als 
een grote exclusieve baby-speciaalzaak, 
verlichting en tapijthandel. Voor antiek, 
kluizen en sloten, (design)meubels, 
fotografen, optiek, schoonheidsinstituut, 
bedrijfs- en communiekledij moet je in 
sint-pieters zijn.

//  lekker eten

elke deelgemeente heeft talrijke en 
uitstekende winkels voor de dagelijkse 
boodschappen. er zijn gezellige kroegen, 
broodjeszaken en verschillende soorten 
restaurants. In de chiquere buurt van 
Christus koning bevindt er zich zelfs één 
met Michelinster!

//  cultuur

pik één van de voorstellingen mee in 
het cultureel centrum van sint-pieters, 
of bezoek er de gerestaureerde molen. 
sint-Jozef heeft een kunstzinnige 
jeugdherberg en op de grens met 
koolkerke ligt het prachtige domein ‘Fort 
Van Beieren’ waar je helemaal door kan 
wandelen tot aan de Damse Vaart.
Het zwembad van Christus koning is een 
beschermd monument waar nog elke 
dag honderden mensen met volle teugen 
van genieten!

www.brugge-sint-pieters.be

//  winkelen

Tussen Brugge en de zee liggen de 
polderdorpjes Dudzele, Lissewege en 
Zwankendamme. Overal kan je terecht 
voor de dagelijkse boodschappen, maar 
ook kledingzaken en schoonheidssalons, 
tearooms en restaurants ontbreken niet. 
De lekkerste ambachtelijke zuivel koop 
je er nog gewoon rechtstreeks bij de 
boer!

//  lekker eten

Op weg naar zee is de legendarische 
13de eeuwse abdijschuur beslist een 
omwegje waard! er zijn geregeld 
tentoonstellingen in open lucht en er 
is een rijk aanbod aan uitstekende 
horecazaken en een sterrenrestaurant. 
Brugges’ allerkleinste deelgemeente 
Zwankendamme telt amper 700 
inwoners, maar er zijn wel heel wat 
charmante dorpskroegen!

//  cultuur

Lissewege – genomineerd als ‘mooiste 
dorp van Vlaanderen - is één en al 
charme. rondom de monumentale 
Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingsskerk 
kronkelen de authentieke straatjes met 
kleine witte huisjes. Van op de kerktoren 
heb je een machtig zicht over de polders 
tot aan de zee. 

Christus koning kreeg onlangs een grondige facelift 
en is mooier dan ooit.

no stress-tip: Hier kom je helemaal tot rust in een van de  
luxueuze B&B’s in het groen.

rOnDOM Brugge rOnDOM BruggeRONDOM BRUGGE RONDOM BRUGGE
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lAAT Je verleiden 
dOOr… een POrTie 
CuLTuuR
‘Bruges la Morte?’, dat was vroeger misschien zo. Op cultureel vlak is het aanbod nog nooit 
zo ruim geweest. elke dag valt hier iets te beleven waarmee je het ‘gat in je cultuur’ kan 
plamuren. Lees er het gratis Brugse cultuurblad eXit maar op na!

places to be zijn het ultramoderne Concertgebouw, de gerestaureerde stadsschouwburg, 
de jongerenplatforms MaZ en entrepot, De Werf en de expositieruimte De Bond. Het 
programma is even verscheiden als de infrastructuur: theater, hedendaagse dans, rock, 
klassiek, jazz en chanson, wereldmuziek, muziektheater, humor, beeldende kunsten en 
interdisciplinaire projecten. en laten we vooral de vele festivals niet vergeten!

16 MuSeA. een waaier van collecties!
een troef van de Brugse museumcollectie is haar grote verscheidenheid: van Vlaamse 
primitieven tot actuele kunsten, van de klassieke schone kunsten tot archeologische vondsten, 
meubelen, zilver, wandtapijten, folklore, poëzie ... Voor elke smaak en leeftijd wat wils, dus.

Brugs erfgoed op het web
Interesse in het (Brugse) verleden? Op het internet kan je nu ook kennismaken met 
schitterende fotocollecties, leuke verhalen, unieke bronnen en kaartmateriaal over Brugge.  

Surf zeker eens naar www.beeldbankbrugge.be, www.verhalenbankbrugge.be, 
www.huizenonderzoekbrugge.be en www.historischebronnenbrugge.be. 

nieuwe grOTe TenTOOnSTelling
HeT OnTsTAAn VAn BrUGGe - BrUGGeMUseUM - GrUUTHUse / 08.04.2011 > 16.10.2011
Wat was Brugge voor het in de Middeleeuwen een welvarende handelsstad werd? en waarom 
precies op deze plek? De tentoonstelling laat de eerste menselijke sporen in de regio zien, 
hoe het landschap veranderde en alle bijhorende mythes over het ontstaan van Brugge.

ZeeBrugge Strandwijk  vissershaven  dorp  Stationswijk

nOsTALGIsCH GeZeLLIG

//  winkelen

Zeebrugge is de badplaats bij uitstek 
van de Bruggelingen. Ondanks het feit 
dat Zeebrugge de tweede grootste haven 
van België is, heerst er nog steeds een 
nostalgisch gezellige sfeer.
Op de zeedijk vind je de typische 
winkeltjes met strandartikelen, verhuur 
van gocarts en recent ook steeds meer 
kunstgalerieën. In de omgeving van 
het marktplein en in Zeebrugge-dorp 
zijn de winkels voor dagdagelijkse 
boodschappen. elke vrijdagmorgen is er 
markt, en voor verse vis en zeevruchten 
kan je de hele week terecht in het 
visserskwartier.

//  lekker eten

Zo dicht bij de zee kan je uiteraard 
niet om de visrestaurantjes heen. De 
oude vissershaven is tegenwoordig een 
mondaine aanlegplaats voor zeilboten 
en -jachten omgeven door talloze 
goede restaurants. Langs de dijk en 
het strand vind je leuke terrassen, 
familierestaurants en uiteraard ijsjes  
en frietjes. 

  www.zeebrugge-bad.be

//  cultuur

een typisch beeld van Zeebrugge is het 
majesteuze palace Hotel. Logeren kan 
er niet meer, maar genieten van het 
wondermooie uitzicht van op het strand 
gelukkig nog wel! 
In de rustige strandwijk achter de dijk 
kan je de stella Mariskapel bezoeken. De 
oorspronkelijke vismijn is een maritiem 
themapark geworden waar zeker de 
kinderen ogen en oren te kort zullen 
komen. 
Zeebrugge-dorp - iets meer in het 
hinterland gelegen - wordt gekenmerkt 
door prachtige pareltjes van architectuur 
uit het interbellum. 

 www.ccbrugge.be| www.jeugdfilmfestival.be| www.museabrugge.be
 www.cactusmusic.be| www.bruggeplus.be | www.cinemanovo.be
 spring binnen bij In & Uit (Concertgebouw, ’t Zand) voor tickets en info! 
 www.inenuitbrugge.be
 

parkeren in Zeebrugge is overal gratis.

rOnDOM BruggeRONDOM BRUGGE
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TOT ZIeNS! 

Toeristen uit alle hoeken van de wereld laten zich maar al te graag verleiden tot een 
verblijf in Brugge! net als de Bruggelingen genieten zij van het rijke aanbod historische 
musea en hedendaagse culturele evenementen. De volledige binnenstad is UnesCO-
werelderfgoed en ook het Brugse Ommeland is meer dan de moeite waard. De 
talloze mogelijkheden om lekker te eten en zalig te logeren zijn een lust voor alle 
levensgenieters.

Sterrenrestaurants, bistro’s en bars
Van de legendarische frietjes op de markt over exotische gerechten tot 
sterrenrestaurants… Brugge heeft ontelbaar veel mogelijkheden om culinair te 
genieten. Maar liefst zeven restaurants hebben één of meer Michelinsterren. Maar 
een koffietje of aperitief op een terrasje of lekker doorzakken in een bruin café kan 
natuurlijk ook. niet te vergeten: Bruggelingen zijn Bourgondiërs!

HigHligHTS nAjAAr 2010

Stadsfestival ‘Brugge Centraal’
17.09.2010 > 30 januari 2011
Vier maanden lang concerten, evenementen, films, podiumvoorstellingen en 
tentoonstellingen over Centraal-europa en de interactie met West-europa. De twee 
blikvangers van het festival zijn de tentoonstellingen ‘Luc Tuymans: een visie op Centraal-
europa’ en ‘Van eyck tot Dürer’.   www.bruggecentraal.be

winter in Brrrrrugge: De intieme kant van Brugge…
een winter vol sfeer en lichtjes, prachtig erfgoed en 1.001 evenementen, waaronder het 
sensationele sneeuw- en IJssculpturenfestival.    www.winterinbrugge.be

Brugge ontdekken tegen een vriendenprijsje?
Met de Brugge City Card geniet je tal van voordelen en bespaar je tot 200 euro!

 www.bruggecitycard.be

2+1-actie: Blijf een nachtje langer
Als je 2 nachten hotel betaalt, krijg je de derde nacht gratis. (voor verblijf tussen 
24/10/2010 en 17/03/2011.)   Online te boeken op www.brugge.be/winter 

eeuwige verleiding
Zelfs de Bruggelingen kunnen er niet aan weerstaan…!
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PrOBeer dAAr MAAr AAn Te weerSTAAn!

COLOFOn

v.u. // J. Coens, stadssecretaris, Burg 12, B-8000 Brugge

Concept en vormgeving // www.cayman.be
Fotografie coverbeeld // www.ellengoegebuer.com 
visagie Adelien de Puysseleyr // www.adelien.be 

Medewerking coverbeeld restaurant Patrick devos // www.patrickdevos.be

druk // roularta Printing
Foto’s // databank Stad Brugge // Jan dhartet // Cayman

Brugge eeUWIGe VerLeIDInG


