zaterdag en
koopzondag
10 tot 13 uur

ROUTE 2
SHOPPING

zaterdag en
koopzondag
13 tot 18 uur

x

Calvarie

x HT

Langerei

x HT

Jan van Eyck

x HT

Biskajersplein

x

x

Biekorf

x

x

x

Zilverpand

x

x

x

x

x

x

Concertgebouw
x

Sint-Salvator
Steenstraat

x

K&R Station

x

Barge

x

Katelijne

x
x

Hof van Watervliet
Markt

• De shuttle is gratis; een opstapbewijs is niet nodig.
• De shuttle rijdt volgens een vaste route met
vaste haltes (zie tabel).
• De shuttle heeft 16 zitplaatsen
(en geen staanplaatsen).
• Dankzij de automatische schuifdeur en
de verlaagde opstaptrede kan uiterst gemakkelijk
op- en afgestapt worden.
• De shuttle is vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers
dankzij de automatische rolstoellift.
• Er is plaats voor kinderwagens of bagage.

maandag tot
vrijdag
7.20 tot 19 uur

Coiseaukaai

‘t Zand

PRAKTISCHE INFO

ROUTE 3
CENTRUM

x

x

www.brugge.be/shuttlebus
mobi@brugge.be
050 44 80 00

HT : heen- en terug

SHOPPINGSHUTTLE

CENTRUMSHUTTLE

• Op weekdagen van 7.20 tot 19 uur.
• De centrumshuttle rijdt elke 20 minuten
volgens een vaste dienstregeling.

SHUTTLE

x

x

• Op zaterdag en koopzondag van 10 tot 18 uur.
Opgelet: gewijzigde route tussen 13 en 18 uur.
• De shuttle rijdt onophoudelijk in een lus. Er is
geen vaste dienstregeling.
De wachttijd bedraagt ongeveer 5 minuten.

v.u. J. Coens, Wnd alg. directeur Stad Brugge., Burg 12, 8000 Brugge – Ontwerp: Cel creatie - Stad Brugge

HALTE/ROUTE

ROUTE 1
SHOPPING

brugge.be

K&R STATION

COISEAUKAAI

BIEKORF
ZILVERPAND

GRATIS
SHUTTLEBUS

Coiseaukaai

Brugge is een levendige stad
waar de mensen graag wonen.
Om Brugge leefbaar en veilig
te houden, zet de Stad lichter
en aangepast busverkeer in.
Het gaat hier concreet om een
gratis pendeldienst met lichte en
compacte shuttlebussen. Deze
busjes zullen Bruggelingen en
bezoekers vlot rondbrengen in
ons centrum. Bovendien is lichter
vervoer ook beter voor onze straten
en pleinen. Duurzaamheid staat hier
dus voorop. Met een mooie toekomst
van Brugge voor ogen.

SHOPPINGSHUTTLE
Sinds begin mei 2018 rijden
compacte shuttlebussen gratis
door de Brugse binnenstad.
Er zijn verschillende haltes waar
je vlot kan op- en afstappen.
De shoppingshuttle rijdt op
zaterdagen en koopzondagen.
De centrumshuttle of ‘woonwerkshuttle’ rijdt een traject
tussen de randparking
Coiseaukaai, het Station en het
centrum tijdens weekdagen.

Stap dus gerust in, laat je rijden en
(her)ontdek ons prachtige Brugge.

Shoppen in Brugge is nog aangenamer dankzij de
shoppingshuttle. Elke zaterdag en eerste zondag van de maand
(koopzondag) kun je met een shuttlebus comfortabel en gratis
tussen de verschillende haltes in de binnenstad pendelen.
De bus rijdt onophoudelijk in een lus van ’t Zand via de
Markt naar het Biskajersplein. Tijdens de autoluwe uren,
tussen 13 en 18 uur, maken de busjes ter hoogte van de SintSalvatorskathedraal (halte Sint-Salvator) een omweg via de
Mariastraat en de Oude Burg (halte Hof van Watervliet).
De wachttijd bedraagt ongeveer 5 minuten.

Calvarie

CENTRUM
ROUTE 3
Langerei

Biskajersplein

SHOPPING
ROUTE 1
Steenstraat

Concertgebouw

‘t Zand

Markt

SHOPPING
ROUTE 2

Shoppingshuttle op zaterdagnamiddag en
op koopzondag in de namiddag (van 13 tot 18 uur)

CENTRUMSHUTTLE

Hof van Watervliet

Sint-Salvator

Katelijne

KATELIJNE

STEENSTRAAT

D

ROUTE 2

Biekorf

Zilverpand

‘T ZAN

Shoppingshuttle op zaterdagvoormiddag en
op koopzondag in de voormiddag (van 10 tot 13 uur)

Jan van Eyck

Burgemeester Renaat Landuyt

GRATIS
BUS
SHUTTLE

ROUTE 1

SINTR
ALVATO

S

K&R Station
Barge

Waar de shoppingshuttle op zaterdag en koopzondagen
een traject tussen ’t Zand en de Markt rijdt, bedient de
centrumshuttle of woon-werkshuttle op weekdagen de
ruimere binnenstad. De centrumshuttle rijdt tussen 7.20 en
19 uur een traject tussen de randparking Coiseaukaai en het
Station (Kiss & Ride-zone). De bus volgt een route langs de
Langerei, de Katelijnestraat en de Markt. Ideaal voor wie aan
de rand woont en in de binnenstad werkt of er bijvoorbeeld een
cursus volgt.
De centrumshuttle rijdt, in tegenstelling tot de shoppingshuttle,
volgens een vaste dienstregeling elke 20 minuten. Ook de
centrumshuttle is gratis.
ROUTE 3

van maandag tot vrijdag van 7.20 tot 19 uur

MARKT

