
PERSBERICHT 
Romance in Bruges 

 

 

Van 3 februari tot en met 19 februari 2017 doen 

Valentijnsacties het hart van Brugge sneller kloppen. 

 

Na de gezellige drukte van de eindejaarsperiode en de solden, heeft 

het winterse Brugge andere troeven te bieden. Zo vonden ook dertien 

Brugse musea en attracties. Ze pakken voor het eerst uit met een 

gezamenlijk initiatief dat de Brugge-bezoeker optimaal verwent. Het 

romantisch programma ‘Romance in Bruges’ brengt intimiteit, sfeer 

en passsie, verspreid over de binnenstad. En er vallen romantische 

prijzen te winnen. 

 

In de winterperiode komt de intimiteit van de Brugge meer tot zijn recht, het 

sprookjesachtige karakter van de stad treedt op de voorgrond en het hart van 

Brugge wordt de gedroomde plek voor geliefden.   

 

Om deze kant van Brugge in the picture te zetten en Brugge nóg verleidelijker te 

maken, werden volgende initiatieven ontwikkeld door de leden van de vzw 

Brugse Bezienswaardigheden: 

#shareyourkiss 

 

Wie een foto met een kus post van zijn bezoek aan één van de deelnemende 

attracties met de hashtag #shareyourkiss, maakt van 3 tot 19 februari elke dag 

kans op een leuke prijs, geschonken door één van de attracties! Aan het eind van 

de actie valt er bovendien een romantisch weekend in Brugge te winnen. 



 

  

Romantisch beeld om bij weg te smelten 

Bij het toeristisch informatiepunt in het Historium (Markt 1) staat een wel heel 

bijzonder beeld opgesteld: levensgroot en volledig opgetrokken uit chocolade. 

Kom het bekijken terwijl je je info ophaalt en maak meteen een zoete foto. 

  

 

Tal van extra’s en prijzen bij de deelnemende attracties 

ADORNESDOMEIN 

Op Valentijnsavond geniet je in de kapel van stemmig kaarslicht en in de 

Scottish Lounge van aperitief met een hapje. Wie tijdens Romance in Bruges de 

kapel bezoekt, maakt ook kans op twee nachten met ontbijt in een romantische 

18e-eeuwse B&B. 

www.adornes.org. 

 

 

BEER MUSEUM 

elke bezoeker krijgt een unieke code waarmee hij een leuke prijs kan winnen. 

www.brugesbeermuseum.com 

 

  

BROUWERIJ BOURGOGNE DES FLANDRES 

Wie deze verborgen schat in het stadshart ontdekt, kan proeven van Potion nr.6, 

een heel nieuw Valentijnsbier, gebrouwen with and for love. 

www.bourgognedesflandres.be 

 

  

CHOCO-STORY 

http://www.adornes.org/
http://www.brugesbeermuseum.com/
http://www.bourgognedesflandres.be/


Op maandag, woensdag en vrijdag leer je gratis de meest zinnestrelende 

chocomousse maken. Reserveren is nodig en doe je via de website. 

www.choco-story-brugge.be 

 

  

DIAMANTMUSEUM 

Als extra bij de tijdelijke expo met design juwelen (verlengd), krijgt de bezoeker 

het verhaal van de eerste diamanten verlovingsring, die van Maria van 

Bourgondië. 

www.diamondmuseum.be 

 

  

FRIETMUSEUM 

Op woensdag, donderdag en zaterdag leer je alles over aardappelsnijden en 

frietjes maken. De workshop is gratis, maar reserveren via de website is nodig. 

www.frietmuseum.be 

 

  

HALVE MAAN 

Upload je meest romantische foto met een Brugse Zot of Brouwerij De Halve 

Maan in beeld en win een romantisch weekend in Brugge. 

www.halvemaan.be 

 

  

HISTORIUM 

Volg de romantische avonturen van Jakob, leerling van Jan Van Eyck, en ontdek 

in het kader van ‘Romance in Bruges’ op een thematische expo alles over 

romantiek van de middeleeuwen tot nu. Proef ook van een “sharing” bordje 

waarop bier het huwelijk aangaat met speciale chocolaatjes. 

www.historium.be 

http://www.choco-story-brugge.be/
http://www.diamondmuseum.be/
http://www.frietmuseum.be/
http://www.halvemaan.be/
http://www.historium.be/


 

 

  

KANTCENTRUM 

In het kader van ‘Romance in Bruges klossen de kantwerksters van 14 tot 17 uur, 

in een lieflijk aangeklede omgeving, kanten hartjes.   

www.kantcentrum.eu 

 

  

LUMINA DOMESTICA 

Elke bezoeker krijgt een hartvormig kaarsje voor sfeervolle avonden.   

www.luminadomestica.be 

 

  

OUD SINT-JAN 

Pablo Picasso: een leven vol passie. Wie de expo bezoekt, ontvangt een gratis 

postkaart als aandenken. 

www.xpo-center-bruges.be 

 

  

TORTURE MUSEUM 

De passie voor gerechtigheid van Joost De Damhouder leidde tot een 

middeleeuws huwelijk tussen foltering en Vrouwe Justitia. Bekijk het thema 

door de ogen van deze gepassioneerde 16e-eeuwse magistraat. 

www.torturemuseum.be 

Torture Museum Oude Steen Brugge 

www.torturemuseum.be 

brings a new light and significance on the origin of torture and the use of these 

horrifying instruments. The Torture museum “The Old Stone" explores the 

medieval ... 
 

http://www.kantcentrum.eu/
http://www.luminadomestica.be/
http://www.xpo-center-bruges.be/
http://www.torturemuseum.be/
http://www.torturemuseum.be/


 

 

 

 

DOWNLOAD hier de folder 

 

Informatie: www.treasuresofbruges.com 

Romantische beelden van Brugge: 

https://visitbruges.myportfolio.com/romantic-hotspots 

Persinformatie: greet.verleye@outlook.com of 0472 900 405 

 

  

 

 

Valentijnsbier 

Love Potion no 6 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/71ad582db7c358cf9b0255942/files/276382bd-b820-4098-9395-bc21faa2154a/37_Flyer_Romance_in_Bruges_155x215mm_CMYK_DRUKKLAAR.pdf
http://www.treasuresofbruges.com/
https://visitbruges.myportfolio.com/romantic-hotspots
mailto:greet.verleye@outlook.com


 

 

 

Alc% 5,2 

EBU 40 

Kruiden: 

Kamille — kalmerend, en werkt tegen hoofdpijn ;-) 

Viooltjes — kalmerend, bloeddrukverlagend 

Maretak — mythisch kruid, goed voor het hart en wie onder de maretak zoent, vindt 

liefdesgeluk 

 

Droog, hoppig en kruidig met aroma van bloemetjes en exotisch fruit in de neus en 

frivole citrus- en houttoetsen in de smaak. 

   

 

  



 


