MINNEZO
OLDER
Begijnhof 17
B-8000 Brrugge
050/61 28 30 of 0474//406128
MET DE W
WAGEN (GPS:
(
Buiteen Begijnennvest = Park
king Station
n)
Op de E400 naar Oosteende neem je afrit 8 Bruugge.
CHIELS en
n KINEPOL
LIS.
Neem vervvolgens afslag 7a, richting ST. MIC
Volg nu ricchting CEN
NTRUM via de Koning Albert I-laaan. Je passeert twee rottondes. Rij onder
o
de
spoorwegtuunnel door, richting ST
TATION. Bllijf rechts meedraaien
m
op
o de Unescco Rotonde tot je voor
het Stationnsplein kom
mt.
TIP: als je zeker wil zijn
z van een parkeerplaaats, neem dan Parking Station, nett voorbij het
Stationspleein: slechts 0,70€/u en max. 3,5€/ddag.
w staan: aan
a de verkeeerslichten voor
v
het Staationsplein ssorteer je lin
nks, en sla
Als je tochh dichterbij wil
links af, ricchting 'Oudd St.-Jan' of 'Zorgcentruum Minnew
water'. Je rijd
dt de Oostm
meers in.
Neem de eeerste straat rechts: Proff. Dr. Sebreechtstraat. Probeer
P
daarr te parkerenn.
v
4 uren! Voor het eeerste uur beetaal je
Opgelet: beetaald parkeeren tussen 9u en 20u een slechts voor
1,80€ en daaarna 2,40€€/u.
Je loopt dee Prof. Dr. Sebrechtsstr
S
aat uit tot aaan het Minn
newater. Aaan het waterr wandel je links,
l
de
Begijnenveest in. Na onngeveer 50m
m vind je dee grote groeene poort vaan het Begijjnhof.
Het centralee binnenpleiin ligt rechts).
In het Begiijnhof wanddel je naar links, het 'staaartje' in. (H
Het is niet toegelaten om in het Begijnhof
B
tee parkeren.
Ik woon inn het laatste huis op de linkerkant.
e dag diccht om 18u3
30. Bel aan en verwijs naar de afsp
praak of
De poort vvan het Begiijnhof gaat elke
activiteit. D
De portierstter klikt opeen tot 21u.
MET DE T
TREIN – 10' stappen
Als je uit hhet station komt,
k
wandeel je over heet Stationsp
plein, naar liinks en de vverkeerlichteen. Daar
steek je de stadsring over,
o
de Oosstmeers in. D
Dan eerste rechts,
r
Proff. Dr. Sebrecchtstraat.
Idem hierbboven.
PS1. Er zijn twee toeggangspoorteen tot het Beegijnhof. Alls je via de andere
a
poorrt binnenkom
mt, via het
Wijngaardpplein en hett bruggetje, ga je links.. Voorbij de kerk wandeel je rechtdooor het 'staaartje' in. Je
verlaat duss het grote binnenplein.
b
. Ik woon inn het laatstee huis op de linkerkant.
PS2. Volg deze wegbeeschrijving: de nummerring van de huisjes is heel
h onlogissch en je GP
PS stuurt je
meestal de verkeerde richting
r
op!!

