
Hoe kan ik de APP Xplore Bruges 
downloaden op een IOS (Apple) 

toestel?  



Stappenplan 

1. Activeer de WIFI  
2. Surf naar www.xplorebruges.be 
3. Klik op het symbooltje van de APP 

STORE voor IOS op 
www.xplorebruges.be 

4. Download Xplore Bruges – zie 
screenshots verder 

5. Open Xplore Bruges  
6. Kies een route en download deze 

route 
7. Eens je de route gedownload en 

geopend hebt > SLUIT de WIFI of 
3G/4G terug af.  
 

 
 

 

http://www.xplorebruges.be/
http://www.xplorebruges.be/


Xplore downloaden op IOS 



Klik op het wolkje om 
te downloaden 



Downloaden is bezig 



Klik op open 





Geef 
toestemming om 
je locatie te 
gebruiken.  
 
Opgelet: als je 
dit niet doet, zal 
de app NIET 
werken! 



Klik op annuleren.  
 
Om deze museumtour te 
bekijken moet je de kaart 
van Brugge NIET 
downloaden!! 



Als je later toch een 
stadstour wil downloaden, 
dan kan je nog altijd de kaart 
van Brugge downloaden.  
 
Klik gewoon op ok. 



Klik op overslaan 



Kies je taal 
 
De museumtour Pieter 
Pourbus en de vergeten 
meesters is beschikbaar 
in 
 
NEDERLANDS 
ENGELS 
FRANS 



Klik op de 
museumtour 

Dit is de 
stadswandeling over 
Pieter Pourbus 
en moet je nu niet 
downloaden 



Klik op 
DOWNLOAD 





Je kan eenvoudig inloggen 
met FACEBOOK 

Heb je geen facebook 
account: log dan in met 
Login: Musea 
Paswoord: Welkom1 



Heb je geen facebook 
account: log dan in met 
Gebruikersnaam: Musea 
Wachtwoord: Welkom1 





Klik op DOWNLOAD 





OPGELET: deze kaart 
moet je WEL 
downloaden: dit is het 
plattegrond van de 
museumtour! 





Klik op SLUITEN 



Klik op PLEKKEN 



Je bent in de 
plattegrond van de 
museumtour Pieter 
Pourbus en de vergeten 
meesters.  
 
Je kan de kaart een 
beetje kleiner zetten 
door met je vingers te 
bewegen op het 
scherm. 



Je kan op elk 
vlaggetje 
klikken voor 
meer uitleg. 



Klik op de 
startknop om 
het filmpje te 
starten 



Op het einde 
van de tour 
kan je een 
review 
schrijven. 



Vragen? 

Contacteer Erfgoedcel Brugge 

 

Tel 050 44 50 48 

Email: info@xplorebruges.be 

 

 

mailto:info@xplorebruges.be

