GENT
DŮLEŽITÉ ADRESY
Dienst voor Toerisme Gent
Gent, turistická informační kancelář,
adresa: Belfry, Botermarkt 17A, Gent,
tel.: +32 9 2665660,
e-mail: visit@gent.be,
www.visitgent.be,
otevřeno: 15. března – 14. října denně
9:30 – 18:30,
15. října – 14. března denně 9:30 – 16:30
PAMĚTIHODNOSTI
Gravensteen
Na soutoku řek Leie a Lieve stojí hrad
z 12. století. Bylo zde vězení, mincovna,
soudní dvůr i přádelna bavlny, v muzeu
najdete sbírku mučicích nástrojů.
adresa: Sint-Veerleplein 11, Gent,
tel.: +32 9 2259306, otevřeno: duben – září
denně 9:00 – 18:00, říjen – březen denně
9:00 – 17:00, vstupné: dospělí 8 EUR, děti
a mládež do 18 let zdarma
Sint-Baafskathedraal & Lam Gods
V gotickém chrámu z 15. století s románskou
kryptou je vystaveno mistrovské dílo Jana
a Huberta Van Eyck „Klanění Beránkovi“ neboli
Gentský oltář. Unikátní je také věž chrámu
vysoká 82 metrů.
adresa: Sint-Baafsplein 4, Gent,
tel.: +32 9 2692045, vstupné: zdarma,
otevřeno: duben – říjen: po – so 8:30 – 18:00,

LEUVEN
DŮLEŽITÉ ADRESY
Dienst voor Toerisme Leuven
Leuven, turistická informační kancelář
adresa: Naamsestraat 1, Leuven,
tel.: +32 16 203020,
e-mail: toerisme@leuven.be,
www.leuven.be,
otevřeno: po – so 10:00 – 17:00, ne a svátky
březen – říjen 10:00 – 17:00
PAMĚTIHODNOSTI
Stadhuis
Na náměstí Grote Markt stojí gotická radnice,
která byla v 15. století postavena podle vzoru
slavné radnice bruselské. Její fasádu zdobí
236 soch (!), které pocházejí z druhé poloviny
19. století.
Begijnhof
Zrestaurovaná čtvrť o rozloze 3 hektary
s klikatými uličkami tvoří městečko uprostřed
města. Poslední leuvenská bekyně, příslušnice
středověkého ženského náboženského hnutí,
tady zemřela v roce 1988.
Kostel sv. Petra
Kolegiátní kostel postavený v 15. století
ve stylu brabantské pozdní gotiky byl za 2.
světové války poškozen při bombardování.
Při rekonstrukci byla objevena románská krypta
z 11. století. V klenotnici kostela naleznete
slavný triptych „Poslední večeře“ jednoho
z vlámských primitivů, Dirka Boutse.

ne 13:00 – 18:00; listopad – březen: po – so
a svátky 08:30 – 17:00, ne 13:00 – 17:00;
vstupné: zdarma

všechny důležité ikony světového designu.
adresa: Jan Breydelstraat 5, Gent,
tel.: +32 9 2679999, otevřeno:
út – ne 10:00 – 18:00, vstupné: 5 EUR

Drie Toren van Gent
Při procházce po mostu sv. Michala uvidíte tři
věže: katedrály sv. Bavona, Belfortu a kostela
sv. Mikuláše.

ATRAKCE
Projížďky lodí po Leie
Překrásnému povodí říčky Leie se přezdívá
„zlatá řeka“, protože se v ní dříve pral len.
adresa: Benelux Rederij, Recollettelei 32, Gent,
tel.: +32 9 2251505, otevřeno: květen – září
denně 12:30 – 18:30, vstupné: dospělí 13 EUR,
děti do 12 let 9,50 EUR

Graslei & Korenlei
V srdci města, lemovány průčelími cechovních
domů, stojí dvě nábřeží, mezi nimiž protéká
říčka Leie. Ve středověku tady byl obchodní
přístav.
MUZEA
Museum voor Schone Kunsten
Sídlí v budově z roku 1798, jeho sbírka zahrnuje
obrazy, sochy, tapiserie, kresby a grafiku
od poloviny 14. do poloviny 20. století, včetně
dvou mistrovských děl Hieronyma Bosch.
adresa: Nicolas de Liemeackereplein 3,
Citadelpark, Gent, tel.: +32 9 2400700,
otevřeno: út – ne 10:00 – 18:00,
vstupné: dospělí 5 EUR
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
(S.M.A.K.)
První belgické muzeum věnované soudobému
umění. Některé sbírky vznikaly už od roku 1945.
adresa: Citadelpark, Gent, tel.: +32 9 2407601,
otevřeno: út – ne 10:00 – 18:00,
vstupné: dospělí 6 EUR
Design Museum
Muzeum designu sídlí v Gentu v budově
z 18. století, která nedávno prošla rozsáhlou,
ale citlivou rekonstrukcí. Nabízí průřez vývojem
designu a svými díly jsou zde zastoupeny
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Projížďky lodí centrem
Město vděčí za svůj zrod vodě, protože vzniklo
na soutoku řek Leie a Šeldy. Poznejte ho
z paluby lodi.
adresa: Gent Watertoerist, Graslei 7, Gent,
tel.: +32 9 2690869, otevřeno: březen –
polovina listopadu 10:00 – 18:00, od poloviny
listopadu – únor so, ne 11:00 – 16:00,
vstupné: dospělí 6 EUR, děti 3 - 12 let 3,50 EUR
DOPORUČENÉ OBCHODY
Dascalides, pralinky,
adresa: Einde Were 47, Gent
Yuzu, pralinky; adresa: Walpoortstraat 11a,
Gent, tel.: +32 473 965733
Beer&Gin House, pivo a jenever; adresa:
Kraanlei 27, Gent, tel.: +32 9 2251425
Wickerhoff, delikatesy; adresa:
Nederkouter 135, Gent, tel.: +32 9 2234357
Ferdinand Tierenteyn, hořčice; adresa:
Sparrestraat 49, Gent, tel.: +32 9 2263262
Temmerman, bonbony; adresa: SintPietersnieuwstraat 15a, Gent, tel.: +32 9 2236055

MECHELEN

Arenbergkasteel
Zámek Arenberg, jedna z typických ukázek
cihlové architektury, je směsí pozdní gotiky
a renesance ze 16. století. Rodina hrabat Van
Arenberg darovala zámek spolu s parkem
o rozloze 29 hektarů v roce 1916 univerzitě
v Leuvenu.

DŮLEŽITÉ ADRESY

MUZEA
M Museum
Muzeum bylo nově otevřeno na podzim r. 2009.
Svým návštěvníkům přináší jak současné, tak
starodávné umění. K vidění jsou zde nejen malby
a sochy, ale také fotografie, filmy, design a architektura.
adresa: Leopold Vanderkelenstraat 28, Leuven,
tel.: +32 16 272929, otevřeno: út – ne 11:00 –
18:00, v út otevřeno až do 22:00;
vstupné: 9 EUR
ATRAKCE
Hortus Botanicus Lovaniensis
Nejstarší botanická zahrada v Belgii se rozkládá
na 2,2 hektarech, ve sklenících na 450 m² rostou
tropické rostliny, v oranžérii se konají výstavy.
adresa: Kapucijnenvoer 30, Leuven,
tel.: +32 16 294488, otevřeno: říjen – duben
denně 8:00 – 17:00, květen – září denně
8:00 – 20:00, vstupné: zdarma

Belgické pivo v teple
Vašeho domovvo.a?com
www.belgickepi
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Dienst voor Toerisme Mechelen
Mechelen, turistická informační kancelář,
adresa: Hallestraat 2–6, Mechelen,
tel.: +32 70 222800,
e-mail: toerisme@mechelen.be,
www.toerismemechelen.be,
otevřeno: duben – říjen po – pá: 9:30 – 17:30;
so, ne a svátky 9:30 – 16:30; listopad – březen
po – pá 9:30 – 16:30;
so, ne, svátky 10:30 – 15:30 hodin
PAMĚTIHODNOSTI
Grote Markt
Náměstí dominuje věž katedrály St. Rombouts, je
obklopeno unikátní soukenickou burzou ze 14.
století, renesančními domy a rokokovými stavbami.
Stadhuis
Na východní straně náměstí Grote Markt stojí
tři unikátní budovy: radnice, pozdně gotický
palác Paleis van de Groote Raad, nedokončený
gotický Belfort a někdejší soukenická burza
ze 14. století.
Náměstí Ijzerenleen
Podlouhlé náměstí, kde se ve středověku
konaly rybí trhy, je nyní nákupní třídou
Nechrlenu. Rybí fontánky připomínají minulost
tohoto náměstí.
Sint-romboutstoren en kathedraal
Gotická katedrála ze 13. století je chrámem
belgického arcibiskupa, věž katedrály je vysoká
97 metrů a jsou v ní dvě nejtěžší zvonkohry

DOPORUČENÉ HOSPŮDKY
Dreuppelkot, jenever; adresa:
Groentenmarkt 12, Gent, tel.: +32 9 2240479
Dulle Griet, adresa: Vrijdagmarkt 50, Gent,
tel.: +32 9 2242455
DOPORUČENÉ RESTAURACE
Belga Queen, adresa: Graslei 10, Gent,
tel.: +32 9 2352595
Brasserie Pakhuis, adresa:
Schuurkenstraat 4, Gent, tel.: +32 9 2235555

Vynikající jenever!
Dreuppelkot

Groentenmarkt 12, Gent

Ty nejlepší mušle
na několik způsobů!

Chez Leon
Beenhouwersstraat 18, Brusel,
tel.: +32 2 5111415

Více informací včetně
internetov ých adres všech
zmíněných míst, muzeí,
atrakcí i obchodů najdete na:

www.flandry.cz
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Belgie. Počet zvonů činí 98.
adresa: Hallestraat 2, Mechelen,
tel.: +32 15 294030, otevřeno: duben až říjen:
út – ne 9:30 – 17:30, listopad – březen:
út – ne 9:30 – 16:30
Paleis van Margarita van York
Palác pocházející ze 16. století, který je
krásným příkladem harmonického propojení
pozdní gotiky a renesance, byl rezidencí vdovy
po císaři Karlu Smělém Markéty.
adresa: Keizerstraat, Mechelen
Begijnhof
Dvůr bekyní z 16. století je zapsán
na seznamu UNESCO.
MUZEA
Technopolis
Vlastními pokusy poznáte principy vědy
a techniky. Zkuste lože z hřebíků a postůjte si
v mýdlové bublině.
adresa: Technologienkaan, Mechelen,
tel.: +32 15 342000,
otevřeno: denně 9:30 – 17:00;
vstupné: dospělí 11 EUR, děti 3 – 11 let 9 EUR
ATRAKCE
Koninklijke Manufactuur van
Wandtapijten De Wit
V soukromé manufaktuře uvidíte
ruční tkaní tapiserií.
adresa: Schoutetstraat 8, Mechelen,
tel.: +32 15 202905,
otevřeno: prohlídky se konají každou sobotu
v 10:30, vstupné: 6 EUR
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Flandry
praktické
informace

DŮLEŽITÉ ADRESY
Flanderská turistická informační kancelář
www.flandry.cz,
Velvyslanectví Belgického království
Valdštejnská 6, 118 01 Praha 1,
tel.: 257 533 524, fax: 257 533 750,
e-mail: prague@diplobel.be
www.diplomatie.be/prague
Velvyslanectví České republiky v Belgii
Troonlaan 60, 1050 Brusel,
tel.: +32 2 6418941, fax: +32 2 2139402,
e-mail:brussels@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/brussels
DOPRAVA DO FLANDER
Letadlem
Brussels Airlines
Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6,
tel.: 220 114 323, fax: 220 113 685,
e-mail: prgkk@brusselsairlines.com,
www.brusselsairlines.com,
odlety z Prahy i z Bruselu: 3 × denně,

e-mail: call.centre@csa.cz,
www.csa.cz,
odlety z Prahy i z Bruselu: 3 × denně

trasa: Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Brno, Praha, Plzeň, Lucemburk, Brusel
délka cesty: 12 hodin (Praha – Brusel)

Wizz Air
Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Tel.: 900 140 940
www.wizzair.com
odlety z Prahy i z Bruselu - Charleroi: 1 × denně

Vlakem
České dráhy
tel.: 840 112 113
e-mail: info@cd.cz
www.cd.cz
nejrychlejší spojení Praha / Brusel: s přestupy
v Norinberku a Frankfurtu
délka cesty: 11 hodin a 29 minut

Automobilem
trasa: z Prahy po dálnici D5 na Plzeň
a Rozvadov, dále po E50 směr Norimberk,
následně po A3 přes Würzburg, Frankfurt
a Kolín nad Rýnem, odtud po E40 do Bruselu
vzdálenost: přibližně 900 km
délka cesty: 8 – 11 hodin

DOPRAVA MEZI LETIŠTĚM
A BRUSEL CENTRAAL
Vlakem

Autobusem

Vlakové nádraží je přímo pod halou letiště.
odjezdy z letiště: 4 × za hodinu, první vlak
odjíždí v 05:27, poslední ve 00:27
odjezdy z Bruselu: první vlak odjíždí v 04:52,
poslední ve 23:16
délka cesty: cca 20 minut
jednosměrné jízdné: 5,05 EUR

Eurolines
ÚAN Florenc, Křižíkova 6, 186 00 Praha 8,
AN u hotelu Grand, Benešova třída, Brno,
tel.: 245 005 245 nebo 731 222 111,
e-mail: info@eurolines.cz,
www.elines.cz
odjezdy z ČR i Flander: 4 × týdně,
listopad – březen; až 7 × týdně, duben – říjen,
trasa: Brno, Praha, Plzeň, Norimberk, Frankfurt,
Kolín nad Rýnem, Aachen, Liege, Brusel,
Antverpy, Gent, délka cesty: 13 hodin
a 30 minut (Praha – Brusel)

Taxi společnosti Autolux
Oficiální stanoviště je přímo před halou letiště,
pozor na neoznačené vozy taxi.
délka cesty: cca 30 minut
přibližná cena: 35 EUR

ČSA
V Celnici 5, 110 00 Praha 1,
tel.: 239 007 007/800 310 310, fax: 224 314 273,
Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6,
tel.: 220 111 111, fax: 220 113 322,

Student Agency
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00 Brno,
tel.: 542 424 242, fax: 539 000 760,
e-mail: express@studentagency.cz,
www.studentagency.cz,
odjezdy z ČR i Flander: 2 × týdně
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Městskou hromadnou dopravou

Hostely

Většina dopravních prostředků jezdí od 06:00
do 24:00, metro je značeno modrou
značkou s bílým písmenkem M, tramvajové
a autobusové stanice jsou značeny červenými
a bílými značkami.

Jsou přizpůsobeny požadavkům mladých
cestovatelů, nabízejí převážně menší pokoje
(2 – 4 lůžka) s veškerým moderním vybavením,
většinou si lze připlatit snídani, polopenzi
i plnou penzi.
Orientační cena za osobu a noc je od 15 do 30 EUR.

Ceny jízdenek
jednorázová 1,70 EUR, celodenní 4,50 EUR
na 5 jízd 7,30 EUR, na 10 jízd 12,30 EUR
Koupíte je ve stanicích metra, v informačních
kancelářích a novinových stáncích.
UBYTOVÁNÍ
Hotely
Mezi jednotlivými hotely i oblastmi se mohou
ceny výrazně lišit (například Brusel nabízí
nejlevnější ubytování o víkendu, Bruggy
naopak v týdnu), při objednávce přes internet
může být cena nižší.

Kempy

Prázdninová centra

Orientační cena za 2lůžkový pokoj
se snídaní za noc:
levné hotely (* až **) 35 až 80 EUR
běžné hotely (***) 70 až 160 EUR
luxusní hotely (**** až *****) 140 až 350 EUR
Privátní ubytování

JÍDLO & PITÍ

Orientační cena za 2lůžkový pokoj se snídaní
za noc: v sezoně 30 až 100 EUR, některé jsou ale
natolik luxusní, že mohou stát i mnohem více.

Top restaurace
Exkluzivní kuchyně, orientační cena okolo
40 a více EUR za menu o třech chodech.

Tradiční pralinky!

Chocolaterie Sukerbuyc

Katelijnestraat 5, Bruggy
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B-day trips
Zahrnuje cestu vlakem, vstup na určitou
turistickou atrakci a v případě potřeby i další
transport autobusem, tramvají či metrem
za velmi výhodnou cenu.
Go Pass
Do 25 let včetně získáte 10 jednorázových,
ne však zpátečních jízdenek 2. třídou mezi
dvěma zastávkami v Belgii; cena 50 EUR.
Automobilem
Maximální povolená rychlost ve Flandrech
na dálnicích a silnicích s více než čtyřmi
jízdními pruhy je 120 km za hodinu,
na ostatních silnicích činí 90 km za hodinu,
ve městech a ve vesnicích 50 km za hodinu.
Pokyny pro řidiče
Musíte mít s sebou platný řidičský průkaz,
technické osvědčení a zelenou kartu
mezinárodního pojištění, přední a zadní
bezpečnostní pásy jsou povinné, povolená
hladina alkoholu v krvi je do 0,05 promile.
Parkování
Většinou parkoviště s parkovacími automaty,
nejdražší je vždy první hodina, za celý den
zaplatíte přibližně 15 EUR.

Z Bruselu se dostanete do Antverp během
30 minut, za 45 minut jste v Gentu a za méně
Hospody a bary
Orientační ceny piva, nealko, kávy a čaje se
pohybují od 2 EUR/0,2 l.
Spropitné v restauracích, hotelech
a taxi je vždy zahrnuto v ceně.
Speciality

Sladkosti
Ochutnejte oplatky (wafels), jablečné palačinky
(appelpannekoeken), koblihy, lívanečky
(Brussels beignets) a plněné čokoládové
bonbony: pralinky!

Běžné restaurace
Výborná kuchyně, orientační cena okolo
25 a více EUR za menu o třech chodech.
Levné restaurace
Orientační cena od 5 do 10 EUR za jeden chod.

Vlakem

Klasická jídla
V restauracích vám nabídnou gastronomické
lahůdky a každá má na jídelním lístku vlastní
specialitu či tradiční místní pokrm. Mezi ty patří
pivní polévka (biersoep) s kuřecím vývarem
a cibulí, slaný sýrový koláč s pórkem nebo
cibulí (Dinantse kaastaart) a chutná dušená
šunka (Vlaamse beenhesp). Nejznámějším
hlavním chodem je waterzooi, kuře dušené
s pórkem, bujonem, smetanou a vaječnými
žloutky, a Vlaamse karbonnades, libové
hovězí opečené na pánvi, poté vařené v pivu
a se spoustou cibule. Zwarte Pens připomíná
krvavé párky, zatímco Boudin Blanc je úprava
téhož jídla s přídavkem silně aromatického
koření. Obojí se podává s bramborovou kaší
a jablečným kompotem. Ze zeleninových
pokrmů doporučujeme Rode kool op Vlaamse
wijze, červené zelí s jablky, cibulí.

Volné stanování není povoleno, je zde ale hustá
síť kempů různé úrovně.
Orientační cena ubytování za 2 dospělé, 2 děti,
stan a noc: od 15 do 30 EUR.
V kempech se lze také ubytovat v chatkách
s jednoduchým vybavením,
orientační cena za chatku a noc od 60 EUR.

Cenové relace záleží na období,
na typu ubytování a oblasti,
bungalovy jsou pro 4 – 8 osob.
Orientační cena ubytování za týden
pro 2 – 8 osob v hlavní sezoně při plném
obsazení je cca 600 – 1000 EUR, mimo sezonu
již od 200 EUR.

DOPRAVA PO FLANDRECH

než hodinu v Bruggách. NMBS nabízí výhodné
kombinace jízdného na tel.: +32 2 5282828.
Ceny jednorázových jízdenek 2. třídou:
Brusel – Antverpy 6,60 EUR
Brusel – Gent 8,10 EUR
Brusel – Bruggy 12,90 EUR
Zpáteční jízdenka je vždy levnější než dvě
jednosměrné jízdenky.

Pivo
Ve Flandrech vaří na 600 druhů piv! Známé
jsou čtyři receptury výroby a všechny jsou
založeny na principu samovolné fermentace,
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bez přídavku kvasnic. Gueze je lehce nahořklé
chuti s jemnou pěnovou čepicí. Mladé, ale
dostatečně silné pivo bez pěny Lambic se vaří
v údolí Senne u Bruselu. Faro je jeho variací
s nižším obsahem alkoholu. Kriek je narudlé
pivo s ovocnou chutí, již získá přidáním třešní.
Jenever
V barech a restauracích jsou podávány také silnější
alkoholické nápoje jako whisky a různé likéry,
nejžádanější je však jenever, vlámská obdoba ginu,
který se vyskytuje v mnoha příchutích.
DALŠÍ INFORMACE
Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání (policie, první pomoc, hasiči): 112
Informace pro cizince: 1307
Turistické informační
kanceláře
Flanderská turistická informační kancelář
(Toerisme Vlaanderen) v Bruselu podává
informace o provinciích, regionech i městech.
Regionální turistická informační kancelář se
omezuje na příslušný region.
Místní turistické informační kanceláře informují
o ubytování, slavnostech, atrakcích, muzeích
a dalších zajímavostech.
Lékárny
Jsou otevřené od 10:00 do 18:00, pohotovostní
služba pracuje 24 hodin denně. Potřebné údaje
o ní jsou uvedeny na dveřích každé lékárny,
na telefonním čísle 0900 10500 lze zjistit, které
lékárny vám vydají léky během pohotovostní
služby.
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Banky

Svátky

Mají otevřeno pondělí až pátek od 10:00
do 16:00, někdy do 17:00, některé mohou mít
polední přestávku, peněžní automaty najdete
téměř na každém kroku.

1. leden Nový rok
25. duben Pondělí velikonoční
1. květen Svátek práce
13. květen Nanebevstoupení
24. květen Svatodušní pondělí
11. červenec Den Flanderského společenství
21. červenec Státní svátek
15. srpen Nanebevzetí Panny Marie
1. listopad Svátek všech svatých
11. listopad Den míru
25. prosinec Vánoce

Pošty
Otevřeno je pondělí až pátek od 09:00 do 17:00,
některé pošty mají otevřeno i v sobotu ráno,
řada pošt dodržuje polední přestávku.
Poštovné
Do evropských zemí stojí poslání dopisu nebo
pohlednice 0,80 EUR, do zemí mimo Evropu
zaplatíte za dopis nebo pohlednici 0,90 EUR.
Jak telefonovat?
Potřebujete telefonní kartu, kterou můžete
zakoupit na poště, autobusových a vlakových
nádražích, ale také v knihkupectvích
a novinových stáncích.
Jak se dovolat do České republiky?
Mezinárodní kód pro ČR je 00 420, následuje
předvolba města bez nuly a poté číslo účastníka.
Nákupy
Obchody jsou otevřeny od pondělí do soboty
většinou od 09:00 do 18:00, mnohé z nich
i v neděli dopoledne. Velká obchodní centra
mívají otevřeno déle, v pátek někdy i do 21:00.
A co přivézt domů z Flander?
Rozhodně něco typického: například bruselskou
nebo bruggskou krajku, belgické pivo, lahev
jeneveru nebo belgické pralinky.

BRUSEL
DŮLEŽITÉ ADRESY
Toerisme Vlaanderen
Flandry, turistická informační kancelář
adresa: Grasmarkt 61, Brusel,
tel.: +32 2 5040390,
e-mail: info@toerismevlaanderen.be,
www.toerismevlaanderen.be,
otevřeno: 09:00 – 17:00

V těchto dnech jsou pošty, banky i obchody zavřeny.
Podnebí
Flandry mají přímořské podnebí, které se
vyznačuje mírnými zimami, kdy je průměrná
teplota kolem 3 °C. Počasí tu bývá příjemné,
s dostatkem srážek a průměrnou teplotou 16 °C.
Podmínky pro tělesně
postižené

PAMÁTKY

Většina turistických míst je bezbariérových,
tyto objekty jsou pak označené mezinárodním
symbolem ISA. Více informací o podmínkách
pro tělesně postižené turisty najdete na:
+32 70 233050.

Grote markt
Radnice z 15. století s 96 metrů vysokou věží
a sochou patrona Bruselu sv. Michala, bezpočet
kaváren a restaurací, od roku 1998 zapsáno
na seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO.

Moderní pralinky!
The Chocolate-Line

Simon Stevinplein 19, Bruggy
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10:00 – 17:00, vstupné: 4 – 5 EUR (dle muzea)
Belgisch Centrum van het Beeldverhaal
V krásné secesní budově postavené
architektem Victorem Hortou se nachází
muzeum zvané též Stripmuseum;
věnuje se belgické specialitě – komiksu.
adresa: Zandstraat Groenplaats 20, Brusel,
tel.: +32 2 2191980,
otevřeno: út – ne 10:00 – 18:00, vstupné:
dospělí 7,50 EUR, děti do 12 let 3 EUR
Muziekinstrumenten Museum
V bývalém secesním obchodním domě
„Old England“ se nachází jedna ze součástí
Královského muzea umění a historie. Vlastní
sbírku 7000 klasických, exotických a lidových
hudebních nástrojů.
adresa: Hofberg 2, Brusel,
tel.: +32 2 5450130,
otevřeno: út – pá 9:30 – 17:00,
so – ne 10:00 – 17:00, vstupné: 5 EUR
ATRAKCE
Atomium
Vzniklo podle návrhu inženýra André
Waterkeyna pro mezinárodní výstavu Expo
1958. Představuje model molekuly železa,
zvětšený 165miliardkrát, který tvoří
9 navzájem propojených koulí o průměru
18 metrů, vyrobených hlavně z oceli a hliníku.
Konstrukce je vysoká 102 metry, v nejvyšší
kouli se nachází restaurace.
adresa: Bruparc, Eeuwfeestlaan, Brusel,
tel.: +32 2 4754775,
otevřeno: denně 10:00 – 18:00,
vstupné: dospělí 11 EUR, děti 12 – 18 let 8 EUR,
děti 6 – 11 let 4 EUR

Dienst voor toerisme en informatie
van Brussel (TIB)
Brusel, turistická informační kancelář
adresa: Stadhuis, Grote Markt, Brusel,
tel.: +32 2 5138940,
e-mail: tourism@brusselsinternational.be,
www.brusselsinternational.be,
otevřeno denně 09:00 – 18:00,
v zimě 10:00 – 14:00

Mini Europe
Přes 300 nejznámějších památek a míst
Evropy v měřítku 1:25 naleznete v těsné
blízkosti Atomia; zažijete tu erupci Vesuvu i pád
berlínské zdi.
adresa: Bruparck, Voetballaan 1, Brusel,
tel.: +32 2 4741313;
otevřeno: 20. března – 30. června 9:30 –
18:00; 1. července – 31. srpna 09:30 – 20:00;
1. září – 30. září 09:30 – 18:00;
1. října – 9. ledna 2011 10:00 – 18:00;
Od poloviny července do poloviny srpna je park
otevřen i ve večerních hodinách do 24 hodin;
vstupné: děti do 120 cm zdarma, děti do 12 let
9,80 EUR, dospělí 13,10 EUR.
Serres van Laken
Secesní Lakenské skleníky najdete v rozlehlém
parku jedné z královských rezidencí, zámku
v Laken. Na konci 19. století je postavil
Alphonse Balat pro krále Leopolda II. Největší
má průměr 60 a výšku 30 metrů. Místo konání
královských audiencí je
pro veřejnost otevřeno pouze 20 dní v roce.
adresa: Koninklijk kasteel, Laken, Brusel,
tel.: +32 2 5512020, otevřeno: 3 týdny
na přelomu dubna a května
NÁKUPY A TRHY
Nejznámější nákupní ulice jsou soustředěny
v dolní části města okolo Adolphe Maxlaan,
Nieuwestraat a Grote Markt. V horní části města
jsou to ulice v okolí Louizapoortu. Typickým
zbožím jsou krajky, křišťál, cín a diamanty.
Nezapomeňte ochutnat pralinky! A pokud máte
zájem o starožitnosti, navštivte čtvrť De Zavel, kde
sídlí obchodníci se starožitnostmi a každou
sobotu a neděli se zde konají velké trhy.
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MUZEA
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
Přes dvě stě let staré muzeum vlastní sbírku
asi dvaceti tisíc uměleckých děl, která
jsou rozdělena do čtyř budov, z nichž dvě
nejdůležitější jsou:
Museum voor Moderne Kunst
Vystavuje díla umělců 19. a 20. století, se
zvláštním zaměřením na umění belgické.
adresa: Koningsplein 3, Brusel,
tel.: +32 2 5083211,
otevřeno: út – ne 10:00 – 17:00, zavřeno:
po, 1. leden, 2. čtvrtek v lednu, 1. květen,
1. a 11. listopad a 25. prosinec, vstupné:
dospělí 8 EUR, studenti do 26 let 5 EUR
Museum voor Oude Kunst
Vystavuje díla umělců 15. – 18. století,
naleznete zde ukázky děl vlámských malířů
jako R. Van der Weydena, H. Memlinga
či H. Bosch.
adresa: Regentschapstraat 3, Brusel,
tel.: +32 2 5083211,
otevřeno: út – ne 10:00 – 17:00,
vstupné: dospělí 8 EUR

Manneken Pis
Nejslavnější, 58 cm vysoký chlapeček stojí na rohu
ulic Stoofstraat a Eikstraat u náměstí Grote Markt.
Bronzová soška byla vytvořena jako ozdoba veřejné
kašny v roce 1619 sochařem Duquesnoyem, v roce
1698 jí byl věnován první ze současných 700 kostýmů.

Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis
Tato skupina čtyř bruselských muzeí vlastní
na 650 tisíc uměleckých a historických
předmětů ze všech kontinentů světa
od prehistorie až po současnost a zahrnuje
Jubelparkmuseum, Muzeum hudebních
nástrojů, Muzeum Dálného východu a výstavní
galerii Hallepoort.
adresa: Jubelpark 1, Brusel,
tel.: +32 2 7417211,
otevřeno: út – pá 9:30 – 17:00, so, ne a svátky

DOPORUČENÉ OBCHODY

DOPORUČENÉ HOSPŮDKY

Wittamer, pralinky a dorty; adresa: Grote
Zavel 6-12-13, Brusel, tel.: +32 2 5461114
Beer Temple, pivo, adresa; Grasmarkt 56,
Brusel, tel.: +32 2 5021906
Le P´tit Normand, delikatesy, adresa:
Taborastraat 8, Brusel, tel.: +32 2 5126175
Noordzee, občerstvení, rybí speciality, adresa:
Sint-Katelijnestraat 45, Brusel,tel.: +32 2 5131192

Delirium Tremens, Getrouwheidsgang 4,
Brusel, tel.: +32 2 5144434

RESTAURACE
Vedle slavných gastronomických „chrámů“
s jednou, dvěma nebo dokonce třemi
michelinovskými hvězdičkami tady najdete
také bezpočet restaurací všech cenových
kategorií. Každá má jinou unikátní atmosféru
a především: všude v Bruselu skvěle vaří!
DOPORUČENÉ RESTAURACE
Café du Vaudeville, Koninginnegalerij 11,
Brusel, tel.: +32 2 5112345
Chez Leon, Beenhouwersstraat 18, Brusel,
tel.: +32 2 5111415
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Mort Subite, Warmoesberg 7, Brusel,
tel.: +32 2 5131318
DOPORUČENÉ KLUBY
Café Belga, taneční klub; adresa: Eugène
Flagey Plein, Brusel, tel.: +32 2 6403508
The Music Village, jazz; adresa: Steenstraat
50, Brusel, tel.: +32 2 5135052

Zájezdy do Flander,
pro náročné a na míru!

Dutch Masters

www.dutchmasters.cz

Výborné hranolky!
Frietkot Max
Groenplaats 12, Antverpy

ZÁBAVA
Kina, diskotéky, úžasné kavárny i hospůdky
najdete jak v centru, tak v Královské čtvrti
v okolí Louizapoort, Naamsepoort a De Zavel.
Asi nejvíce jich je v oblasti dolního města
podél bulvárů a jejich příčných ulic mezi
Brouckersplein a Beursplein.

Špičková belgická gastronomie…
www.lesmoules.cz

Belgický pivní klub v ČR!
www.belgickepivo.cz
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ANTVERPY
DŮLEŽITÉ ADRESY
Dienst voor Toerisme Antwerpen
Antverpy, turistická informační kancelář
adresa: Grote Markt 13, Antverpy,
tel.: +32 3 2320103,
e-mail: toerisme@stad.antwerpen.be,
www.antwerpen.be,
otevřeno: po – so 09:00 – 17:45,
v ne a o svátcích 09:00 – 16:45
PAMĚTIHODNOSTI
Grote Markt
Nádherné cechovní domy ze 16. a 17. století
i raně renesanční budova radnice. Uprostřed
náměstí stojí socha římského vojáka Braba,
který podle pověsti v Antverpách zabil zlého
obra Antigona, usekl mu ruku a hodil ji do řeky,
čímž vzniklo jméno města (hand werpen –
házeti rukou).
Onze-Lieve-Vrouwkathedraal
Největší gotická katedrála v Beneluxu byla
vystavěna na místě starší kaple z 12. století.
Má pouze jednu, zato 123 metrů vysokou
věž, a v katedrále najdete čtyři díla Pietera
Paula Rubense: Vztyčení kříže, Snímání z kříže,
Zmrtvýchvstání Krista a Nanebevzetí Panny Marie.
adresa: Groenplaats 21, Antverpy,
tel.: +32 3 2139951,
otevřeno: po – pá 10:00 – 17:00,
so 10:00 – 15:00 a ne 13:00 – 16:00,
vstupné: dospělí 5 EUR, děti do 12 let zdarma

Sint-Carolus Borromeus kerk
Jezuitský barokní kostel z poloviny 17. století,
na jehož výzdobě se podílel Pieter Paul Rubens.
adresa: Hendrik Conscienceplein 6, Antverpy
tel.: +32 3 2364777, otevřeno: po – so
10:00 – 12:30 a 14:00 – 19:00, vstupné: zdarma
St. – Pauluskerk
Kostel sv. Pavla, bývalý pozdně gotický klášterní
chrám z 16. století. Na bohaté barokní výzdobě
kostela se podíleli přední antverpští umělci své
doby: Pieter Paul Rubens, Anton van Dijk či
Jakob Jordaens. adresa: Veemarkt 14, Antverpy,
tel.: +32 3 3215157
MUZEA
Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten
Naleznete zde sbírku děl, v níž jsou zastoupeni
vlámští umělci, např. Van Eyck, Memling,
a několik zahraničních mistrů,
např. Foquet a Martini.
adresa: Plaatsnijdersstraat 2, Antverpy,
tel.: +32 3 2387809, otevřeno: út – so
10:00 – 17:00, ne 10:00 – 18:00,
vstupné: dospělí 6 EUR, děti do 19 let zdarma

Museum Plantin – Moretus
Jedinečně zachovalá historická knihtiskárna
z 16. století, kterou založil Christoffel Plantijn.
Setkávali se zde význační evropští humanisté
a je zde uložena sbírka 30 tisíc starých tisků
a knih. Od roku 2002 je na seznamu UNESCO.
adresa: Vrijdagmarkt 22, Antverpy,
tel.: +32 3 2211450, otevřeno: út – ne
10:00 – 17:00, vstupné: dospělí 6 EUR,
děti a mládež do 26 let 1 EUR

leží vedle Hlavního nádraží (Centraal Station),
uvidíte více než 5 tisíc zvířat.
adresa: Koningin Astridplein 26, Antverpy,
tel.: +32 3 2024540, otevřeno: leden – únor
10:00 – 16:45, březen – duben 10:00 – 17:30,
květen – červen 10:00 – 18:00,
červenec – srpen 10:00 – 19:00, září 10:00 –
18:00, říjen 10:00 – 17:30, listopad – prosinec
10:00 – 16:45 hodin, vstupné: dospělí
19 EUR, děti 3 – 11 let 14 EUR

Diamantmuseum
Díky audioprůvodci se seznámíte s historií
broušení diamantů a v klenotnici uvidíte
repliku britských korunovačních klenotů.
adresa: Koningin Astridplein 19–23, Antverpy,
tel.: +32 3 2024890, otevřeno: čt – út 10:00 –
17:30; vstupné: dospělí 6 EUR, děti a mládež
od 12 do 25 let 4 EUR

DOPORUČENÉ OBCHODY

MoMu
Muzeum módy
adresa: Nationalestraat 28, Antverpy,
tel.: +32 3 4702770,
otevřeno: út – ne 10:00 – 18:00, vstupné: 8 EUR
ATRAKCE
Diamondland
V budově nedaleko Centraal Station se dozvíte
vše o diamantech a na vlastní oči uvidíte, jak
pracují brusiči, adresa: Appelmansstraat
33A, Antverpy, tel.: +32 3 2292990, vstupné:
zdarma, otevřeno: po – so 09:30 – 17:30

Rubenshuis
Po třicet let, až do své smrti roku 1640,
žil malíř Pieter Paul Rubens v tomto domě.
Prostřednictvím dobového nábytku a desítky
Rubensových děl poznáte způsob života a dílo
tohoto velikána.
adresa: Wapper 9-11, Antverpy,
tel.: +32 3 2011555, otevřeno: út – ne
10:00 – 17:00, vstupné: dospělí 6 EUR

Antwerpse Zoo
V době svého vzniku v roce 1843 se nacházela
za branami Antverp, v současnosti je to však
oáza klidu uprostřed velkoměsta. V zoo, která

Burie, pralinky; adresa: Korte Gasthuisstraat 3,
Antverpy, tel.: +32 3 2323688,
DelRey, pralinky a dorty; adresa:
Appelmansstraat 5, Antverpy,
tel.: +32 3 4702861
Philip´s Biscuits, sušenky; adresa: Korte
Gasthuisstraat 11, Antverpy, tel. +32 3 2312660
DOPORUČENÉ RESTAURACE
Brasserie Appelmans, adresa: Papenstraatje
1, Antverpy, tel.: +32 3 2262022
Fritkot Max, adresa: Groenplaats 12,
Antverpy, tel.: +32 3 495 213580
DOPORUČENÉ HOSPODY
De Vagant, jenever; adresa: Reyndersstraat 25,
Antverpy, tel.: +32 3 2331538
Pelgrom, adresa: Pelgrimsstraat 15, Antverpy,
tel.: +32 3 2340809
DOPORUČENÉ KLUBY
Petrol, taneční hudba,adresa: d‘Herbouvillekaai 25,
Antverpy, tel.: +32 3 2264963
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BRUGGY
DŮLEŽITÉ ADRESY
Toerisme Brugge
Bruggy, turistická informační kancelář,
adresa: ´t Zand, Bruggy, tel.: +32 50 444646,
e-mail: toerisme@brugge.be,
www.brugge.be,
otevřeno: denně 10:00 – 18:00
PAMĚTIHODNOSTI
Heilige Bloedbasiliek
Na náměstí Burg, v prvním patře dvoupatrové
kaple vystavěné ve 12. století hrabětem
Diederikem van Elzas, spatříte vzácnou relikvii
Svaté krve Ježíše Krista, kterou hrabě přivezl
z druhé křížové výpravy.
adresa: Burg 10, Bruggy, tel.: +32 50 336792,
otevřeno: duben – září denně 9:30 – 12:00
a 14:00 – 18:00, říjen – březen denně 10:00 –
12:00 a 14:00 – 16:00,
zavřeno: st odpoledne, 1. leden, 1. listopad
a 25. prosinec; vstupné: dospělí 1,50 EUR
Begijnhof
Na břehu jezírka Minnewater žily v domcích
do roku 1930 příslušnice středověkého
ženského náboženského hnutí – bekyně,
dvůr ale vznikl již kolem roku 1230.
Náměstí Markt
Spolu s náměstím Burg tvoří srdce města.
Dominuje mu středověká budova Halle
s 83 metrů vysokou věží Belfort z 13. století,
uprostřed stojí socha lidových hrdinů
ze 14. století Jana Breydela a Pietra de Conincka.

Stadhuis
Gotická budova je správním centrem města,
v prvním patře je gotický sál s nástěnnými
malbami z 19. století, zobrazujícími události
z dějin města.
adresa: Burg, Bruggy, tel.: +32 50 448743,
otevřeno: denně 9:30 – 17:00,
zavřeno: 1. leden, 25. prosinec a 29. květen;
vstupné: dospělí 2 EUR
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sochy, dávné mince, keramika či zbraně, které
už v tomto stavu téměř nikde jinde nenajdete.
adresa: Dijver 17, Bruggy, tel.: +32 50 448743,
otevřeno: út – ne 9:30 – 17:00,
vstupné: dospělí 6 EUR
Choco-Story
Dozvíte se všechno o historii zpracování
kakaa na čokoládu, ale také o pozitivním
vlivu konzumace čokolády na zdraví člověka.
Pohovořit si na toto téma můžete i s odborníky.
adresa: Wijnzakstraat 2, Sint-Jansplein, Bruggy,
tel.: +32 50 612237, otevřeno: denně 10:00 –
17:00, vstupné: dospělí 6 EUR, studenti 5 EUR,
děti 6 – 12 let 4 EUR

Minnewater
Poetické jezírko bylo ve středověku součástí
kanálu, od něhož odjížděly vlečné lodě.
MUZEA
Groeningemuseum
Získáte zde přehled o belgickém výtvarném
umění: symbolismu, expresionismu i dílech
vlámských umělců.
adresa: Dijver 12, Bruggy, tel.: +32 50 448743,
otevřeno: út – ne 9:30 – 17:00, vstupné:
dospělí 8 EUR
Sint-Janshospitaal – Memlingmuseum
Ve více než osm set let starém středověkém
špitálu dnes můžete obdivovat rozsáhlou sbírku
archiválií, uměleckých předmětů a unikátních
lékařských nástrojů. Do zdejší sbírky náleží
i šest děl Hanse Memlinga.
adresa: Mariastraat 38, Bruggy,
tel.: +32 50 448743, otevřeno:
út – ne 9:30 – 17:00, vstupné: dospělí 8 EUR
Gruuthusemuseum
V paláci rodiny Gruuthuse z 15. století je
vystavena rozmanitá sbírka bruggského užitého
a okrasného umění 13. až 19. století. Zcela jistě
vás tady nadchnou ručně tkané tapiserie,
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ATRAKCE
Projížďky lodí po Reie
Na pěti místech města najdete přístavní
můstky lodí, na jejichž palubě se můžete vydat
na půlhodinovou projížďku po bruggských
kanálech.
otevřeno: denně začátek března až polovina
listopadu 10:00 – 18:00, vstupné: 6,90 EUR,
děti od 4 do 11 let 3,20 EUR
Projížďky kočárem
Na náměstí Markt stojí kočáry,
které vás provezou celým centrem města.
Projížďka trvá půl hodiny.
vstupné: cca 30 EUR za kočár
DOPORUČENÉ OBCHODY
Chocolaterie Sukerbuyc
pralinky; adresa: Katelijnestraat 5, Brugge,
tel.: +32 50 330887

The Chocolate-Line, moderní pralinky;
adresa: Simon Stevinplein 19, Bruggy,
tel.: +32 50 341090
The Bottle Shop, pivo;
adresa: Wollestraat 13, Bruggy,
tel. +32 50 349980
Diksmuids Boterhuis, šunky, sýry,
pečivo,adresa: Geldmuntstraat 23,
tel.: +32 50 333243
Deldycke, delikatesy; adresa: Wollestraat 23,
Bruggy, tel. +32 50 334335
DOPORUČENÉ RESTAURACE
Marieke van Brugghe, adresa: Mariastraat
17, Brugge, tel.: +32 50 343366
Saint-Amour, adresa: Oude Burg 14,
tel.: +32 50 337172
DOPORUČENÉ KAVÁRNY
De Proeverie, adresa: Katelijnestraat 6,
Bruggy, tel.: +32 50 330887

Skvělá hořčice!
Temmerman
Kraanlei 79, Gent

Špičkové belgické
pralinky?
Chocolaterie Sukerbuyc

www.vivapraha.cz
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