Vilnius – Briuselis – Briugė – Ostende - Antverpenas - Liovenas
2017.02.16-20
Vasario 16 diena (penktadienis). Pirma diena. Atvykimas (Iš Vilniaus 16.40 – Briuselyje 18.40), įsikūrimas, poilsis.
Vasario 17 d. (šeštadienis). Antra diena. Briuselis – Briugė – Ostende - Briuselis
Kelionė į BRIUGĘ, miestą-muziejų. Apie 100 km automobiliu. Briugėje verta klajoti iki vėlyvo vakaro. Nuostabaus
grožio Viduramžių miestelis, vadinamas Šiaurės Venecija. Jame gyvena apie 45.000 žmonių, su priemiesčiais susidarytų
120.000. Miniatiūrinė Briugė yra Vakarų-Flandrijos sostinė ir yra minima tarp svarbių Belgijos miestų. Briugė – tai
„užkonservuoti Viduramžiai“. Tiesiog klajokite ir grožėkitės. Verta kanalais paplaukioti nedideliais laiveliais: kaina 1
asm – 5,7eur. Būtina paragauti belgiškų vaflių, kepamų tiesiog gatvėse, su visokiausiais priedais – kam nerūpi dieta,tas
gali kimšti kiek lenda, nes – tikras gardumėlis! Kaina, berods, apie eurą.
Nebijokite mašina įvažiuoti į patį centrą – pilna požeminių parkingų (už 6 val. sumokėsite apie 7eur – vienas
patogiausių parkingų ZILVERSTRAAT gatvėje, pačiame miesto centre.
Pietauti skanu blyninėje DE BRETOEN (Ezelstraat 4). Maistas – blynai, makaronai. Labai skanu, porcijos milžiniškos. 5
asmenims pietūs – apie 40eur.
Iš Briugės vykstame į OSTENDĘ, 30 km nuo Briugės, priešinga kryptimi nei Briuselis – jūrinį uostą. Mašina pasistatome
požeminiame garaže prie pat Šiaurės jūros. Pasivaikštome promenada, kurioje pilna kavinukių. Nepigu, bet pasėdėti
malonu. Miestas gražus, bet ilgiau likti neverta.
Jau gerokai sutemus sukame į Briuselį – kelias fantastiškas, visa autostrada apšviesta, 130 km pralekiam mažiau nei per
valandą.
Nakvojam Briuselyje. Nakvynės vietos rekomenduoti negaliu, nes buvome apsistoję pas saviškius☺
Vasario 18 d. (sekmadienis). Trečia diena – Briuselis.
„Kelionė“ į 1000 metų senumo BRIUSELĮ. Pagaliau mes čia, - galėsime tiesiog paklaidžioti po Europos parlamentarų
sostinę☺
Ankstyvo ryto programa (nuo 8.00): prestižine ir atraktyvia Briuselio vieta laikomas the SABLON SQUARE. Seniau tai
buvo teritorija už miesto sienos, dabar čia – antikinių parduotuvėlių ir galerijų rajonas. Sekmadieniais nuo 9.00 iki
13.00 čia vyksta sendaikčių turgus, labai populiarus tarp svečių ir vietos gyventojų. Tiksli vieta: Vossenplein/Place du
Jeu de Balle in the adjacent Marolles area. Mes čia buvome, pirkome senovinę lempą, senovinę triūbą (15eur) ir
senovinę lupą (10eur). Rekomenduoju, nes labai įdomu.
Turistinį maršrutą pradedame apie 10.00 val. nuo Karališkųjų rūmų. Prieš Karališkuosius Rūmus pamatysime PALACE
OF THE NATION arba Belgijos parlamento rūmus. Dabar Karališkuose rūmuose – muziejus, arbitražo teismas. Toliau –
žemyn karališkuoju skveru ir karališka aikšte...Vasarą čia viskas žydi. Šalia skvero – akis užklius už namo, ant kurios
sienos – įstabaus grožio laikrodis MONDEZAR. Siauromis gatvelėmis toliau leidžiamės žemyn. Tos gatvelės – tai
Briuselio Šanchajus. Raudoni žibintai ir jaukūs jūros gėrybių restoranėliai. Kvapas taip ir vilioja, bet niekur nelindom,
nes rytas ir jūrso gėrybės kažkaip nedera. Nusileidę žemyn atsiduriame GRAND PLACE (Grote Markt), Briuselio širdyje.
Istorinėje turgaus aikštėje pamatysime Gildijos pastatus ir nepaprasto grožio gotikinį pastatą TOWN HALL (Rotušė,
kurioje ir dabar reziduoja miesto valdžia). Briuselio miesto aikštė laikoma viena gražiausių Europoje.Priešais Rotušę
stūkso Karališkieji Rūmai, neogotikinis pastatas su gausybę skulptūrų ant fasado. Dabar jame – miesto istorijos
muziejus. Sekmadienį lankytis viduje galima nuo 10.00 iki 13.00 val. (2,48eur/asmeniui). Savo dabartinę formą Rotušės
aikštė įgijo Liudviko XIV laikais. 1695 m. ji buvo sudeginta ir vėliau atkurta tokia, kokia yra dabar. Rytinė Rotušės dalis
susideda iš šešių namų – tas ansamblis dar vadinamas „Brabanto hercogai“. Jų portretai yra ir ant namų fasadų.
Kiekvienas namas aikštėje turi savo vardą, ne numerį.
Rotušės aikštėje susigundėm kavinuke – konjakas čia 7-9eur, kava 3-4eur. Viskas skanu, bet belgiškas aptarnavimas
gėdingas...Arbatpinigių nepalikom
Rotušės aikštėje yra ir garsusis gulintis vienuolis – visi jį čiupinėja, glosto ir mintyse tikisi svajonių bei norų išsipildymo.
Pro vienuolį reiktų žygiuoti tiesiai į De L‘ETUVE gatvę, kur būtina nusifotografuoti prie MANEKEN PIS (Stoofstraat/Rue
de L'Etuve ir Eikstraat/Rue du Chêne) – sisiojančio mažo berniuko figūrėles...Apie ją žinoma jau nuo XV a. – dabar tai
Briuselio įžymybė☺ Berniukas yra nuolat aprengiamas tautiniais įvairių šalių kostiumais, sisioja jis nuolat, nes realiai –

tai fontanas. Legenda pasakoja, kad sisiojantis berniukas kartą išgelbėjo miestą nuo gaisro...Kai mes buvome,
berniukas buvo nuogas. Ir dar vienas dalykėlis – kartais jis „sisioja“ alumi! Prie berniuko ir vėl prisipirkom vafliukų bei
patraukėm prie mašinos. Grįžome tomis pačiomis gatvelėmis, tik dabar – į kalniuką.
Mašina pravertė – lėkėm iki LAKENO, vieno iš Briuselio rajonų, kur yra KARALIŲ REZIDENCIJA – ji visa apsupta tvorų ir
apsaugos, bet mažytė dalis yra atvira turistams. Tai vieta, kuri garsi savo kiniškuoju paviljonu ir japoniškuoju bokštu.
Rezidencija buvo pastatyta 1772 m. ir čia buvo karalių namai, savaime suprantama☺ 1804 m. šiuos rūmus buvo įsigijęs
Napoleonoas, bet po pralaimėjimo prie Vaterlo, juos prarado. Šiek tiek Kinijos ir Japonijos Briuselyje – įdomu.
Tada vėl į mašiną ir visai netoli atradome Le HEYSEL rajoną. Jame stūkso 1958 m. pastatytas jau naujoviškas Briuselio
simbolis, kurį visai neseniai restauravo lietuviai-statybininkai, - tai ATOMIUMĄ (galima pakilti į viršų ir apžvelgti miestą,
bet mes nekilome). ATOMIUMAS – tai milžiniška molekulė, buvęs vienos parodos Belgijos paviljonas. Apžiūrėję jį
pėščiomis patraukėme į šalia esantį pramogų miestą BRUPARCKE, kuris mums pasirodė netvarkingas ir nejaukus, nors
jame sukurtas mažas miestelis, dekoratyviniai namai, kiemeliai, kur pilna atrakcionų, ledo čiuožykla, kavinės, kino
teatras. Ten pavalgėme QUICK‘e a la McDonalde. Viskas skamba gražiai, bet atrodo ne visai taip. Lietuviškasis
Akropolis tiesiog ligoninė savo švara ir naujumu.
Toliau grįžome šiek tiek į miestą ir pavaikščiojome po THE CINQUANTENAIRE PARK (Penkiasdešimtnečio parkas) – čia
fotografavome garsiąją Triumfo arką. Jų pakankamai Europos miestuose...
Vasario 19 d. (pirmadienis). Briuselis – Antverpenas – Briuselis.
Dienos kelionė į ANTVERPENĄ. Apie 50 km. Mašiną palikome centre, prie MEIR aikštės, kuri garsi savo parduotuvėmis.
Pasivaikščiojimas po antrąjį pagal dydį Belgijos miestą ir antrąjį didžiausią Europos uostą (po Roterdamo). Apžiūrime
Antverpeno architektūrą, likusią nuo XVI-ojo amžiaus, Antverpeno aukso amžiaus laikų. Antverpenas yra deimantų
centras, - deimantų rajoną reiktų irgi aplankyti, jis yra aplink Geležinkelio stotį, ta pati MEIR gatvė, aplink kurią sukasi
miesto gyvenimas. Anverpene XVII a. gyveno Rubensas – jo darbų rasime gotikinėje bažnyčioje CATHEDRAL OF OUR
LADY (ji yra netoli GROTE MARKT). Įėjus rekomenduojama nuo asmens palikti 2 Eur. Kadangi Antverpenas yra laikomas
Belgijos madų sostine, čia galima apsipirkti. Ir stebėtinai nebrangiai.
Po Antverpeną bus tiesiog malonu paklaidžioti tarp senosios ir naujosios architektūros, - miestas patogiai išplanuotas
turistams, viskas arti ir viską galima apeiti pėščiomis.
MEIR aikšte pasiekėmė Antverpeno geležinkelio stotį, kurį yra viena Belgijos įžymybių. Būtinai aplankykite. Tada - atgal
iki ROTUŠĖS aikštės, kuri nemažiau daili. Pakeliui aplankėme katedra of OUR LADY arba Notr Dammo katedrą (ją statė
1352-1521 m.). Viduje, prie altoriaus – garsusis Rubenso paveikslas. Šios Katedros bokštas – 123 m aukščio. Tai
didžiausias bažnyčios bokštas Belgijoje.
Rotušės aikštėje įspūdi paliko milžiniškas ir efektingos architektūros BRABO fontanas (XIX a.) Visi namai Rotušės
aikštėje statyti 1563-1565 m. Gotikos ir baroko sintezė maloniai žiūrisi.
Toliau nuklydom iki kanalo, kur visai šalia yra STEEN – akmeninė Antverpeno tvirtovė (iki 1923 m. čia buvo kalėjimas).
Dabar čia – nacionalinis jūrų muziejus.
Vakare grįžtam „namo“ į Briuselį.
Vasario 20 d. (antradienis). Briuselis – Liovenas – Briuselis – Vilnius
Vykstam į LIOVENĄ (LEUVEN): tai – universitetinis miestelis su 88.000 gyventojų. Lioveno universitetas buvo įkurtas
1425 m. Reiktų aplankyti ne tik Universitetą, bet ir Šv. Gertrūdos bažnyčią bei vienuolyną. Būtina pasivaikščioti
gatvelėmis, kuriose vis namai – XVI a. BEGUINAGE – atskiras kvartalas, kur gyvena studentai. Visi namai XVII a.
Nepaprasto grožio yra miesto aikštė ir jos pažiba – Rotušė, statyta 1439-1469 m. bei gražuolė St.PETER‘s bažnyčia.
Būtinai pasivaikščiokite po senąją turgaus aikštę. Rotušės rūsiuose veikia mažas alaus muziejus ir taverna.OUDEMARKT
– galybės parduotuvėlių gatvelė. Liovenas yra Belgijos alaus sostinė. Unikali yra DOMUS BREWERY. Reiktų paragauti jų
alaus☺
Vakare skrydis namo: iš Briuselio 19.15, Vilniuje – 22.40. Vasario mėn. Belgija mus pasitiko su plius 8-16 laipsnių, o
Lietuva nusileidus – su minus 20
Rašyta ir keliauta 2007 m.
Smalsi musė, www.smalsimuse.lt

