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Ontdek ons aanbod tijdens de 
7 kerstshoppingdagen

GRATIS bussen naar 
Brugge, dat wordt zalig 

kerstshoppen!

Ontdek ons aanbod tijdens 
de 7 kerstshoppingdagen
Dankzij De Lijn en Stad Brugge wordt kerstshoppen in 
Brugge nu nog zaliger. Het openbaar vervoer is GRATIS 
tijdens de kerstshoppingdagen.

Kerstshoppen in Brugge: een unieke belevenis!

www.shoppingbrugge.be    www.bezigbrugge.be

Ontdek onze feestelijke formules! *

Aanbod 1:
EXTRA bussen op de voorstadslijnen

Aanbod 2:
Park & Ride + bus om de 15 minuten

Aanbod 3:
Stadsbussen op maat

Noteer volgende shoppingdagen in uw agenda:

zaterdag 17 december gratis

zondag 18 december gratis

vrijdag 23 december gratis

maandag 26 december gratis

dinsdag 27 december gratis

woensdag 28 december gratis

donderdag 29 december gratis

Meer inlichtingen

De Mobiliteitswinkel
Burg 11 - 8000 Brugge
050 33 53 00 - www.brugge.be/mobiliteit

(€0,30/min)

Veel 
winkelplezier!

Sfeervolle  
straten, winkels 
en kerstmarkten.  

Schaatsplezier 
voor iedereen.

* Aanbod geldt niet op streeklijn 58.



Aanbod 1
voor wie buiten Brugge woont: 
gratis extra bussen op de voorstadslijnen

Tijdens de 7 shoppingdagen heeft u op alle 
voorstadslijnen minstens om het halfuur* een 
gratis bus tussen 12.30 en 19 uur.

De bussen brengen u tot in het hart van de stad 
(halte “ ‘t Zand ”) en weer terug.

Woont u in Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp, Beernem 
of Loppem, dan brengen de volgende voorstadslijnen 
u minstens om het halfuur naar Brugge:

Jabbeke: lijnen 52/53 - vanaf halte “Garage Cools”
Zedelgem: lijn 72 – vanaf halte “Merkemveld”
Oostkamp: lijnen 20/21 – vanaf halte “Cardijnplein”
Beernem: lijn 63 – vanaf halte “Beernem Station”
Loppem: lijn 72/74 - vanaf halte “Loppem dorp”

Woont u in het belbusgebied Damme, dan brengt 
deze bus u tot aan de halte Sint-Kruis Kerk, waar u 
kunt overstappen op een van de 4 stadslijnen naar 
het centrum (lijnen 6/10/11 en 16).

Aanbod 2
voor wie in of buiten Brugge woont: 
gratis P&R + bus om de 5 à 15 minuten

Tijdens de 7 shoppingdagen rijden tussen 12.30 en 
19 uur (extra) bussen om de 5 à 15 minuten* gratis van 
en naar een aantal Park & Ride-terreinen. Ze brengen u 
tot aan het hart van de stad (halte “ ‘t Zand ”) en weer 
terug naar de P&R. De bussen rijden GRATIS.

De P&R-terreinen:
P&R “L. Coiseaukaai” (Dudzeelse Steenweg): 
lijnen 14/41 en 42 - vanaf halte “Haven”
P&R “Steenbrugge” (Baron Ruzettelaan): 
lijnen 20/21 - vanaf halte “P&R Steenbrugge”
P&R “Boogschutterslaan” (Moerkerkse Steenweg): 
lijnen 6/16, 10 en 11 - vanaf halte ”Sint-Kruis Kerk”
P&R “Jan Breydel” (Gistelse Steenweg)**: 
lijnen 5/15/52/53/55 - vanaf halte “Sint-Andries Kerk”

Aanbod 3
voor wie in Brugge woont: 
gratis stadsbussen op maat

De stadslijnen rijden gratis met hoge frequentie* van 
en naar het centrum (haltes “Station”, “ ‘t Zand” en 
“Biekorf”). U kunt binnen het uur gratis overstappen op 
de andere stadsbussen. Alle bussen rijden GRATIS.

Woont u in Dudzele, dan brengt de voorstadslijn 
(lijnen 41/42) u naar Brugge vanaf halte 
“Dudzele Zelzatebrug” en dan verder via “Dorp”.
Woont u in Zeebrugge, Lissewege of 
Zwankendamme, dan kunt u natuurlijk de 
belbus nemen.*

Uw voordelen
❆   Minstens om het halfuur een bus tussen 

12.30 en 19 uur, zowel heen als terug
❆  Niet eindeloos zoeken naar parkeerplaats
❆ Geen last van files
❆ Niet extra vroeg vertrekken
❆  GRATIS op 17, 18, 23, 26, 27, 28 en 

29 december 2011

Uw voordelen
❆  Minstens om het kwartier een bus tussen 

12.30 en 19 uur, zowel heen als terug
❆ Gratis en veilig uw auto parkeren
❆  Niet eindeloos zoeken naar parkeerplaats
❆ Geen last van files
❆ Niet extra vroeg vertrekken
❆  GRATIS op 17, 18, 23, 26, 27, 28 en 

29 december 2011

Uw voordelen
❆  Hoge frequentie, zowel heen als terug
❆ Geen parkeerplaats zoeken
❆ Vlot, veilig én voordelig rijden 
❆  GRATIS op 17, 18, 23, 26, 27, 28 en 

29 december 2011

GRATIS kerstshoppingbussen op 17, 18, 23, 26, 27, 28 en 29 december 2011

* Juiste dienstregeling op www.brugge.be/mobiliteit of 050 33 53 00.* Juiste dienstregeling op www.brugge.be/mobiliteit of 050 33 53 00. * Juiste dienstregeling op www.brugge.be/mobiliteit of 050 33 53 00.
** Uitgezonderd bij voetbal.


