
 

 

Novotel Brugge Centrum 

Katelijnestraat 65B 

8000 Brugge 

Tel : ++32 50 33 75 33 

E-mail : H1033@accor.com 

Welkom in Brugge!  
 

ROUTEBESCHRIJVING 
 
Via E40 Gent – Brugge – Oostende  

• Neem afslag 9 – OOSTKAMP, houdt rechts aan bij de splitsing en volg de 
borden naar Oostkamp. 

•  Neem op de rotonde de 2de afslag en vervolg uw weg op de 
Gruuthuselaan/N50 (over 2 rotondes).  

• Op het einde slaat u rechtsaf naar de Baron Ruzettelaan/N50.  

• Op het einde van de Baron Ruzettelaan weg vervolgen over de Katelijnebrug 
naar Katelijnestraat.  

• Na 450 m bevindt Novotel zich aan uw rechterkant.  

• U kan parkeren in de publieke (betalende) ondergrondse parking "Katelijne".  

 
Via E40 Oostende – Brugge – Gent  

• Neem uitrit 8 - BRUGGE en volg verdere routebeschrijving hieronder.  
 
Via E403 Lille – Kortrijk – Brugge  

• Vervolg op expresweg richting Haven Zeebrugge.  

• Sla rechtsaf naar de Koning Albert I-laan/N397, richting Sint-Michiels en neem 
de eerste afslag op het rondpunt.  

• Blijf de richting Brugge/Centrum volgen en ga onder de spoorwegbrug door.  

• Houdt rechts aan bij het rondpunt richting Maldegem/Oostkamp.  

• Aan de 4e lichten, net over de brug, slaat u linksaf naar de Katelijnestraat.  

• Na 450 m bevindt Novotel zich aan uw rechterkant.  

• U kan parkeren in de publieke (betalende) ondergrondse parking “Katelijne” 



 

 

Vanaf najaar 2019 zijn er werken gepland in de Katelijnestraat, de volledige straat 

wordt vernieuwd. De werken gebeuren in verschillende fasen maar de inrit van de 

parking zal quasi zo goed als altijd bereikbaar blijven. We raden u dus aan om altijd 

de signalisatie borden te volgen.  

Die worden per fase verplaatst en aangepast. 

Parking Katelijne : (24/7 geopend) 

1uur = 1,80€ 

Vanaf 9de uur = 14,40€ 

 

 

 

Met het openbaar vervoer  

De volgende lijnen hebben routes die langs Novotel Brugge Centrum komen : 

Bus : 31 – 33 – 41 – 47 – 52 – 58S – 63 

Meer info op de routeplanner van de lijn. 

https://www.delijn.be/nl/routeplanner/

