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Stap de trein uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk in.
Weet waar je het lekkerste visje van de stad eet of een lokaal gebrouwen
biertje tapt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen
de échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel
je, terwijl je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste
conceptstores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feel good
experience. 100% GOOD TIME!
NAAR BRUGGE!
Jij gaat Brugge ontdekken! Hoewel Brugge een kleine stad is, is er meer dan
genoeg te beleven. De binnenstad is een verzameling van sfeervolle pleinen,
oude straten en prachtige gevels. Geniet van een Brugse Zot op een terrasje
langs het water, beklim het Belfort en maak een boottochtje op de reien.
Shoppen doe je in kleine winkelstraatjes. Er zijn genoeg restaurants waar je
goed kunt tafelen, maar je kunt ook gewoon lekker frietjes gaan eten bij de
molens. Ook al is het klein, Brugge zit boordevol leuke adressen. Wij laten je
zien waar je die kunt vinden.
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OVER TIME TO MOMO
time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je
met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries,
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.
Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids,
maar ook voor de informatie onze time to momo app en alle nieuwste tips,
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op www.
timetomomo.com.
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het beste van brugge in 3 routes
1

ROUTE
> DE BURG & CENTRUM ZUID p.xxx
Deze wijk is een mix van historische monumenten,
toeristische trekpleisters, beroemde musea, parken en
gezellige pleintjes met leuke eetadresjes.
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ROUTE
> DE MARKT & CENTRUM NOORD
p.xxx
Hier vindt iedereen zijn gading: de Markt met het Belfort,
de bruisende terrassen op de Eiermarkt en de gezellige
winkelstraten met originele boetieks en populaire
gelateria.
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ROUTE
> CENTRUM OOST p.xxx
Sint-Gillis, Sint-Anna en de Verloren Hoek vormen het
oude Brugge met arbeidersstraatjes, volkse cafés, historische musea
over kant, Guido Gezelle en volkskunde en eeuwenoude molens.

www.timetomomo.com
MEER ROUTES IN BRUGGE?
GA NAAR ONZE WEBSITE
OF DOWNLOAD DE TIME TO MOMO APP
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ROUTE 1
BURG & CENTRUM ZUID
OVER DE ROUTE
Deze wandeling is vrij lang, maar veelzijdig. Naast heel wat leuke winkels en
eet- en drinkadresjes, voert deze route je langs zowat alle beroemde
bezienswaardigheden die Brugge rijk is. De nadruk ligt hier, vanwege de vele
musea en historische gebouwen, op geschiedenis en cultuur. Deze druk
bewandelde route is het mooist ’s morgens vroeg, wanneer de straten nog
heerlijk leeg zijn en je in alle rust de vele historische gevels kunt bewonderen.

dE wijken

BURG &
CENTRUM ZUID
Toch ademt dit historische stadsdeel ook vernieuwing uit. Op ’t Zand met
zijn leuke terrassen verrees in 2002 het hypermoderne Concertgebouw.
Toen de torenhoge rode mastodont werd neergepoot, steeg in heel Brugge
gemor en protest op. Intussen hebben de Bruggelingen het gebouw in hun
hart gesloten en pikken ze er geregeld een cultureel evenement mee.
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De Steenstraat en de Zuidzandstraat ten slotte, zijn de drukste winkelstraten
van de stad, met vooral ketens.
weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
+ BURG + PRINSELIJK BEGIJNHOF TEN WIJNGAARDE +
GROENINGEMUSEUM + MEMLING IN SINT-JAN HOSPITAALMUSEUM
+ SINT-DONAASKATHEDRAAL
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TIPS & TRICKS
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// zeker doen als je voor het
eerst in Brugge bent
// minder geschikt als
fietsroute; op veel plaatsen
erg druk
// ideaal voor op zondag, met
vele bezienswaardigheden
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In de 9e eeuw liet de eerste graaf van Vlaanderen een vesting bouwen op de
Burg, waar de stad verder omheen groeide. Tot op vandaag ademt de
geboorteplaats van Brugge één brok geschiedenis uit, met het gotische
stadhuis als blikvanger. Geïnteresseerd in de allernieuwste bruidsmode? Vooral
op zomerse zaterdagen schrijdt hier – in recordtempo(!) – het ene kersverse
bruidspaartje na het andere naar buiten. Ook vroeger lokte de Burg veel
nieuwsgierigen, zij het om heel andere redenen: tot in de 19e eeuw werden
hier mensen terechtgesteld. Het Landhuis van het Brugse Vrije naast het
stadhuis fungeerde tot 1976 als gerechtshof. Stille getuigen zijn de
smeedijzeren ringen aan de muren, waar veroordeelden aan werden
vastgeketend.
Zuidwaarts snuif je nog meer middeleeuwse geschiedenis op. Niet te missen
zijn het Begijnhof, de Sint-Salvatorskathedraal, de Onthaalkerk Onze-LieveVrouwe, het Memlingmuseum en het voormalige Sint-Janshospitaal. De vele
pleintjes, bruggetjes, verborgen steegjes en terrassen langs het water nodigen
uit tot urenlang rondslenteren. In dit stadsdeel meren ook bootjes aan. Een
leuke zijsprong is het Koningin Astridpark, waar je bij mooi weer tussen de
Bruggelingen vertoeft.
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Sound Factory
Ark van Zarren
Bocca
Li o Lait
Sint-Salvatorskathedraal
The Chocolat Line / Chocolaterie
Dumon
De Mangerie
De Garre
Burg
Sint-Donaaskathedraal
Vismarkt/Den Gouden Karpel
Bistro Bruut
Sanseveria Bagelsalon
L’Estaminet
Koningin Astridpark / Bakkerij
Schaeverbeke
Books and Brunch
Lunabloom
Wijnbar Est
Huidenvettersplein
Boottochtje vanaf Rozenhoedkaai
2be
Juliette’s Artisanale
Koekenbakkerij
Callebert
Groeningemuseum
Bonifaciusbruggetje
Chocolaterie Sukerbuyc
Malesherbes
De Halve Maan
Prinselijk Begijnhof Ten
Wijngaarde
Minnewater
De Bron
De Striep
Resto-Bistro-Loungebar B-IN
Memling in Sint-Jan
Hospitaalmuseum
Onthaalkerk Onze-Lieve-Vrouwe
Réliva

ROUTE 1 > DE BURG & CENTRUM ZUID

BEZIENSWAARDIGHEDEN
In Brugges oudste parochiekerk (12e-15e eeuw) ontdek je mooie glas-in-lood
ramen, Brusselse wandtapijten en praalgraven van Brugse bisschoppen. De
5

schatkamer herbergt werk van de Vlaamse Primitieven, kunstschilders uit de
15e en begin 16e eeuw. Waarom de Sint-Salvatorskathedraal lager ligt? In de
middeleeuwen belandde huisvuil op straat, waardoor het straatniveau steeg.
steenstraat, www.sintsalvator.be, open kathedraal ma-vr 10.00-13.00 & 14.00-17.30,
za 10.00-13.00 & 14.00-15.30, zo 11.30-12.00 & 14.00-17.00, schatkamer ma-vr & zo
14.00-17.00, entree gratis

Duik tussen de toeristenwinkels in de drukke Breidelstraat De Garre in. Dit
smalste en kleinste doodlopende straatje van de stad, was vroeger een
8

brandsteegje dat tot aan de reien liep. Vroeger gebruikten klanten van naburige
herbergen het steegje als urinoir. De bakker wiens voorraadkelder op De Garre
uitkwam, vroeg de stad ten einde raad om een afsluiting. En zo geschiedde.
Vandaag de dag herbergt De Garre een gelijknamig, knus biercafé met 130
soorten bier. Het huisbier is een aanrader, al drink je dat met een
alcoholpercentage van 11,5% beter niet op een lege maag!
ingang naast koekjeswinkel la cure gourmande, breidelstraat 10-12

In de 9e eeuw bouwde de eerste graaf van Vlaanderen een vesting op de
Burg, waar de stad verder omheen groeide. Blikvangers zijn het stadhuis (1376)
en de Basiliek van het Heilig Bloed. Sinds 1291 wordt het relikwie van het
Heilig Bloed meegedragen in de jaarlijkse Heilige Bloedprocessie. De
renaissancegevel links van het stadhuis is van de voormalige Civiele Griffie; pal
ernaast zie je het classicistische Brugse Vrije, dat tot 1976 als gerechtshof
diende.
9

stadhuis, burg 12, www.museabrugge.be, open dagelijks 9.30-17.00, entree inclusief
bezoek brugse vrije € 4, brugge city card gratis

Tegenover het Stadhuis stond vroeger de Sint-Donaaskathedraal, die in 1799
verwoest werd. In de kelders van het aanpalende Crowne Plaza hotel kun je de
grondvesten en de duizend jaar oude stadsmuur van Brugge bekijken. Je treft
er ook eeuwenoude graftombes met nagenoeg intacte fresco’s aan. Een
10
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ROUTE 3 > CENTRUM OOST

Jeruzalem. Omdat de kerk in privébezit was, bleef ze gespaard tijdens de
Beeldenstorm van 1566.
peperstraat 3a, www.adornes.org , telefoon 050330072, open ma-za 10.00-17.00,
entree € 7,

Van buitenaf oogt de Sint-Annakerk als een sobere dorpskerk, maar van het
rijke 17e-eeuwse barokke interieur valt iedereen stil. Bijna niet te geloven dat
7

de parochianen van deze destijds verpauperde stadswijk dit zelf gefinancierd
hebben! In 2011 kreeg de kerk een grondige opknapbeurt; ronduit
indrukwekkend is de restauratie van het reusachtige schilderij Het Laatste
Oordeel tegen de achterwand.
sint-annaplein, open apr-sep ma-za 10.00-13.00 & 14.00-18.00, entree gratis,

De blauwstenen pilaren in de Sint-Gilliskerk dateren uit 1250, de rest van het
interieur is overwegend neogotisch. Beroemde schilders zoals Hans Memling
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en Pieter Pourbus werden hier begraven, maar hun grafstenen zijn intussen
verdwenen. Let ook op de arbeidershuisjes in de omgeving. Omdat er in 1800
een belasting op ramen werd geheven, werden er heel wat dichtgemetseld.
baliestraat, entree gratis,

In de 13e eeuw verzorgden zusters hier pelgrims, reizigers en zieken.
Tegenwoordig herbergt het Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Potterie-Hospitaalmuseum
een prachtige collectie meubels, 15e- en 16e-eeuwse schilderijen en
kunstschatten, een schatkamer met 17e- en 18e-eeuws kerkzilver,
barokmeubels en huisraad. Ook de kerk met barokinterieur is ronduit imposant.
12

potterierei 79b, www.museabrugge.be, open di-zo 9.30-12.30 & 13.30-17.00, entree €
4, brugge city card gratis ,

ETEN & DRINKEN
Ouderwets ruitjesbehang, schapenvachtjes, geruite kussens... Bij Cézar lijkt
de klok stil te staan. Ook op culinair vlak, want op de menukaart staan
klassiekers waar ook oma instant blij van wordt: vol-au-vent met sla en frietjes,
gehaktballen met tomatensaus, handgesneden steak tartaar en pot-au-feu van
8
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ROUTE 1 > DE BURG & CENTRUM ZUID

Resto-Bistro-Loungebar B-IN. Alleen al omwille van de schitterende locatie is
een drankje op het terras de moeite waard.
zonnekemeers z/n, www.b-in.be, telefoon 050311300, open di-za 12.00-14.30 &
18.30-22.00, prijs drankje € 2,50,

Op de menukaart van het sfeervolle Réliva, knus gehuisvest in een 16deeeuws huisje, prijken uitsluitend topproducten zoals dagverse Noordzeevis,
36

Limousinrundsvlees, ambachtelijke kazen en lokaal geteelde biologische
groenten en fruit. Ook vegetariërs worden hier, mét een glimlach, in de watten
gelegd. Vraag bij mooi weer naar een tafeltje op het terras.
goezeputstraat 6, www.reliva.be, telefoon 050331307, open ma, do-zo 12:00-14:00 &
18:00-22:00, prijs driegangenmenu € 39, vegetarisch menu € 25,

SHOPPEN
Om jouw interieur (of dat van een ander) een romantisch landelijke twist te
geven, ga je naar de woon- en decoratiewinkel van zangeres Elsje Helewaut.
Van geruit keukenlinnen, gebloemde kussens en ouderwetse voorraadpotten
tot mooi servies en quilts: bij Ark van Zarren doe je altijd een leuke vondst.
2

zuidzandstraat 19, www.arkvanzarren.be, telefoon 050337728, open ma-vr 10.0018.30, za 9.30-18.30, zo schoolvakanties & paasvakantie t/m aug 15.30-18.30, zo dec
10.00-18.30,

Dominique Persoone bedenkt pralines voor sterrenrestaurants, kreeg een
vermelding in de Michelingids én leerde de Rolling Stones chocolade snuiven.
In The Chocolate Line koop je zijn beruchte chocolate shooter,
originechocolades én pralines met verrassende smaakcombinaties. Ook
Chocolaterie Dumon op de hoek verrast met experimenteel lekkers zoals
lotusbloem, karamel met zeezout of lavendel. Bovendien proef je enkel hier de
overheerlijke ‘Brughia’ chocolademelk!
6

simon stevinplein 19, www.thechocolateline.be, telefoon 050341090, open di-za
9.30-18.30, zo-ma 10.30-18.30,
17

Ooit gestart als een piepklein boetiekje elders in de stad en wegens succes
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ROUTE 3 > CENTRUM OOST

in Rombaux helemaal blij. Vergeten wie de uitvoerder is van de cd die je zoekt?
Even neuriën en de uitbaters diepen zonder al te veel nadenken het gewenste
exemplaar voor je op! Aan het interieur van deze familiezaak uit 1920 is al drie
generaties nauwelijks iets veranderd.
mallebergplaats 13, www.rombaux.be, telefoon 050332575, open ma 14.00-18.30,
di-vr 10.00-12.30 & 14.00-18.30, za 10.00-18.00,

LEUK OM TE DOEN
Het vernieuwde Kantcentrum huisvest niet alleen een internationaal
gerenommeerde kantschool, maar ook een hypermodern kantmuseum waar je
1

zelf de digitale kneepjes van het vak kunt aanleren. Bovendien is het ook dé
plek bij uitstek om vingervlugge kantwerksters live aan het werk te zien. Niets
zo rustgevend als het ritmische getik van klosjes die behendig over elkaar heen
en weer worden geschoven! Liefhebbers ontdekken in de bijhorende winkel
naast traditioneel wit kant ook moderne creaties in alle kleuren van de
regenboog.
Na een vlijtige huisvrouwcarrière van ruim dertig jaar bouwde Micheline
Madam Mim op. Terwijl jij haar collectie retrohandtassen en -kledij, prullaria en
brocante bewondert, geeft het intussen zilvergrijze maar nog altijd bezige bijtje
oude vintage stoffen een tweede leven. Voor een zacht prijsje tik je hier unieke
kinderkleding en keukenschorten op de kop. Muziek uit de jaren 40 maakt het
nostalgische plaatje compleet.
25

hoogstraat 29, www.madammim.be, telefoon 050615505, open ma & wo-zo 11.0018.00,

Uitbaatster Martine combineert een verrassend betaalbare collectie antiek
met mooie hedendaagse interieurdecoratie. Van wandkasten, elegante
fauteuils, oude melkkrukjes en paspoppen tot kleine lichtgewicht spulletjes die
probleemloos in jouw koffer passen. Elk item bij Vie de Vue weerspiegelt
Martines liefde voor landelijke brocante.
26

hoogstraat 40, www.viedevue.be, telefoon 050706070, open wo-za 10.00-18.00,
27

Liefhebbers van jazz, chansons, lounge, opera en klassieke muziek worden

balstraat 16, www.kantcentrum.eu, telefoon 050330072, open ma-zo 09.30-17.00,
demonstraties ma-za 14.00-17.00, entree museum € 5, brugge city card gratis

Door de poort zie je alleen een naar rechts afbuigend pad. Maar zodra je de
hoek om gaat, sta je midden in de prachtige langgerekte binnentuin van
godshuizen Paruitte en E.Zorghe. De witgekalkte huisjes met oude
waterpompen danken hun naam aan hun welvarende stichters. Klets met een
van de bejaarde bewoners of installeer je op een bankje helemaal achterin, met
uitzicht op de koepel van het Engels klooster.
5

stijn streuvelsstraat 3-23, entree gratis ,

In de 13e eeuw draaiden er constant meer dan 25 windmolens op de
Brugse stadsvesten. Van de vier exemplaren die nu de Kruisvest sieren, staat
alleen de Sint-Janshuismolen er al sinds 1770. De andere molens werden in de
20e eeuw elders aangekocht. De Sint-Janshuismolen en de Koeleweimolen
(1765) kun je tijdens het hoogseizoen bezoeken. Vanaf de Sint-Janshuismolen
heb je een prachtig uitzicht over de stad.
13

kruisvest, www.museabrugge.be, open mei-aug di-zo 9.30-12.30 & 13.30-17.00,
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entree € 3, brugge city card gratis,
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TIJD OVER?
ANDERE PLEKKEN
Als je de in deze gids beschreven routes volgt, kom je langs een heleboel
bezienswaardigheden. Maar ook andere plekken, die niet in de wandelingen
zijn opgenomen, zijn zeker een bezoek waard. Ze staan hieronder kort
toegelicht. Let wel: sommige zijn moeilijk te voet vanuit het centrum te
bereiken, maar met het openbaar vervoer kun je er goed komen. De letters van
de bezienswaardigheden vind je terug op de overzichtskaart voor in de gids.
De Coupure werd in 1752 uitgegraven om de scheepsvaart vanuit Gent te
vereenvoudigen. Tegenwoordig roept deze kleine jachthaven met
A

plezierbootjes een instant God-in-Frankrijkgevoel op, hoe cliché dit ook mag
klinken. De fiets- en voetgangersbrug van de Zwitser Jürg Conzett kwam er pas
in 2002. Installeer je op een bankje aan het water en wacht tot de brug omhoog
gaat om een boot door te laten. Een spektakel op zich, want enkel het brugdek
zelf gaat de hoogte in. Op het groene pleintje enkele meters verderop lonkt een
kortgerokte Marieke. Het standbeeld verrees er in 1988 als eerbetoon aan
Jacques Brel; de Marieke van zijn gelijknamige chanson, zou in Brugge geboren
zijn.
op het kruispunt van de kazernevest, boninvest, predikherenrei en coupure,

In 1275 stond Brugge op springen. Door de snelle bevolkingsgroei woonden
heel wat Bruggelingen, waaronder ook heel wat hongerige dagloners, buiten de
stadswallen. Om deze potentiële oproerkraaiers in het gareel te houden, werd
het grond- en rechtsgebied fors uitgebreid en beveiligd met een tweede
omwalling. Aan het zeven kilometer lange eivormige traject rond de stad werd
zes jaar lang met man en macht gegraven. Vandaag vormen de groene Brugse
vesten het geliefkoosde wandel-, ren- en fietsparcours van de Bruggelingen.
Zin om hun voorbeeld te volgen? Speciaal voor de vele joggers werden
afstandsaanduidingen geplaatst, zodat je precies weet hoeveel kilometer je nog
voor de boeg hebt. Onderweg passeer je de vier overgebleven windmolens van
Brugge en de vier resterende middeleeuwse stadspoorten.
B

C
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Even naar het hoevengetrappel op de Markt luisteren en je voelt je zó een

ALGEMEEN

prijscategorieën, op een boogscheut van de toeristische trekpleisters en
winkelstraten. Verschillende jeugdhotels liggen pal in het centrum. Ligt je
budget iets hoger, dan kan je kiezen voor een ‘room with a view’ in Martin’s
Relais, met uitzicht op de Reitjes. Heb je het liever iets kleinschaliger, dan kan
je terecht in de vele bed and breakfasts in Sint-Anna of Sint-Gillis. Ook buiten
het centrum zijn er heel wat hotels en B&B’s met ruime parkeermogelijkheden.

www.timetomomo.com
WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS IN DE
LEUKSTE WIJKEN VAN DE STAD BIJ ELKAAR
GEZET. KIJK ONLINE & BOEK DIRECT.
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Krijg een gratis route naar
keuze bij het aanmaken van
een account op:
www.timetomomo.com
STEDENGIDSEN

WWW.TIMETOMOMO.COM

+

De leukste hotels
Losse routes
Verrassende acties
Blogs van locals
Webshop

APP

+

=

time to momo zorgt ervoor dat je direct bij aankomst de
mooiste, hipste en lekkerste plekken van een stad weet te
vinden. Zelfs als je niks hebt voorbereid! Geniet van iedere
seconde en maak van je citytrip een feel good experience!

1. Maak een account aan op
timetomomo.com
2. Download gratis een wandel- of
fietsroute uit onze webshop
3. Enjoy!

www.timetomomo.com

