
Benelux: Medzi pralinkami, 
tulipánmi a umením
Úžasná čokoláda vo všetkých možných for-
mách, rovnako úžasné pivo, tiež v  tisícke 
podôb a chutí. Ale rovnakú pastvu ako chuťové 
bunky tu zažijú aj tie čuchové a zrakové – či už 
v podobe rozkvitnutých záhonov tulipánov, ale-
bo pri návšteve galérií, kostolov a múzeí, kde 
môžete obdivovať diela najväčších velikánov 
dejín umenia – Rembrandta, Rubensa či van 
Gogha. Benelux je jednoducho regiónom, kde 
si na svoje prídu všetky zmysly. A vo veľkom. 

KRAJINA LABUŽNÍKOV
Belgicko tak môžeme pokojne nazvať. Najlep-
šie pralinky a  čokoláda široko-ďaleko, veď aj 
názov belgická čokoláda sa stal synonymom 
pre kvalitu sladkej pochúťky. Belgicko je ale 
aj mekkou pre milovníkov dobrého piva, vraj 
ich tu nájdete vyše tisíc značiek. A viete, ako 
spoznáte podnik, kde si dajú na pive naozaj 
záležať? Každú značku musia servírovať v špe-
ciálnom pohári, ktorý patrí práve k nej. Belgicko 
je ale aj vlasťou vaflí, ktoré sú vynikajúce práve 
v tomto období s  jahodami a šľahačkou, hra-
nolčekov a tiež mušlí. Byť vo Flámsku a nedať 
si hrniec plný mušlí, to by bol naozaj hriech. 
Keď prekročíte hranice a  ocitnete sa v  Ho-
landsku, ste zase v krajine vynikajúcich syrov. 
O tom, že labužníci majú v  týchto končinách 
raj, svedčí aj to, že práve v Beneluxe je najväč-
šia koncentrácia „michelinovských“ reštaurácií 
v Európe.

TULIPÁNY A DREVÁKY 
Jar a leto sú v Beneluxe aj obdobím kvetín. To, 

čo vo svete sladkostí znamená belgická čoko-
láda, to sú v  záhradníckej brandži holandské 
tulipány. Pri návšteve Amsterdamu sa treba 
prejsť najnavštevovanejším a najobľúbenej-
ším holandským parkom – Vondelparkom s 
romantickými zákutiami, v  krajine veterných 
mlynov treba navštíviť aj jeden z  najkrajších 
kvetinových parkov na svete – Keukenhof 
a,  samozrejme, Bloemen Corso, prehliadku 
alegorických kvetinových vozov, kde fantázia 
nemá hraníc a ktorá sa koná raz ročne na trase 
Noordwijk – Haarlem.

UMENIE A ARCHITEKTÚRA 
No a potom je tu Benelux pre milovníkov ume-
nia a historickej architektúry. Tí si tu prídu pri-
najmenšom rovnako na svoje ako labužníci či 
obdivovatelia krehkej krásy kvetov. Napríklad 
vo flámskom Gente môžete v  Katedrále sv. 
Bava vidieť dielo maliara Paula Rubensa, ktoré 
sám autor považoval za jedno zo svojich naj-
krajších, v Antverách zase navštíviť dom, kde 
býval a tvoril. V Bruggách si môžete v Kostole 
Matky Božej pozrieť sochu Madonny s dieťa-
ťom. Mestom starého umenia je aj Amsterdam 
a najmä dvoch velikánov maľby – Rembrand-
ta a  Vincenta van Gogha. Možno tu navštíviť 
Rembrandtov dom, v ktorom umelec žil, učil a 
vytvoril mnoho z jeho najznámejších obrazov, 
Múzeum van Gogha aj slávne Rijksmuseum – 
najväčšie štátne múzeum v Holandsku s roz-
siahlou kolekciou diel holandských majstrov.

Belgicko a Holandsko sú však aj krajinami pre 

romantikov. Ideálnymi na prechádzky pôvabný-
mi úzkymi uličkami sú napríklad Bruggy a ešte 
lepšie je ich spoznávať plavbou po kanáloch, 
ktoré Bruggy pretínajú. Plavbu po kanáloch si 
však možno užiť aj v Gente alebo v Amsterda-
me, po slávnych grachtoch. 

TIPY sPRIEVODCU CK sATUR
Najväčší klenot. Nielen Flámska, ale celého 
Beneluxu je mestečko Bruggy, často sa mu 
hovorí aj rozprávkové mesto. Treba tu navštíviť 
výrobňu čokolády, ochutnať čerstvo priprave-
né vafle a po návšteve múzea hranolčekov si 
určite skočiť aj na pravé belgické hranolčeky. 
Kto chce vidieť Bruggy zhora, potrebuje trochu 
kondície na prekonanie 366 schodov, ktoré 
vedú na vrchol 83-metrovej veže Belfried so 
zvonkohrou z 13. storočia.
Najviac „NAJ“. Najviac rôznych primátov má 
v  Beneluxe prímorské mesto Antverpy. Je tu 
najväčšie obchodné centrum diamantov na 
svete, vlaková stanica, ktorá je právom pova-
žovaná za jednu z najkrajších na svete. V centre 
mesta je jediná 7-loďová katedrála na svete. 
Katedrála Panny Márie sa pýši najvyššou vežou 
v celom Beneluxe. Meria až 123 m.
symboly Holandska. Keď ste v  Amster-
dame, určite si netreba nechať ujsť návštevu 
neďalekého skanzenu Zaanse Schans. Na 
návštevníkov tu čakajú veterné mlyny, výroba 
drevákov, remeselná výroba, ukážka výroby 
a ochutnávky syra, ktorý si možno aj zakúpiť, 
a pôvodná drevená architektúra zo 17. a 18. 
storočia. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

Rozkvitnuté Holandsko
5-dňový poznávací zájazd
3x ubytovanie s raňajkami, autokarová 
doprava, sprievodca
Termín: 10. 9. – 15. 9.
Cena od: 398 EUR

FlÁMsko  
– klEnot BElGiCka
8-dňový poznávací zájazd
5x ubytovanie s raňajkami, autokarová 
doprava, sprievodca
Termín: 23. 7 – 30. 7.
Cena od: 449 EUR

aMstERdaM PlnÝ 
PREkvaPEnÍ
4-dňový poznávací zájazd
3x ubytovanie s raňajkami, letenka, 
transfery, výlet do Zaanse Schans, 
sprievodca
Termín: 13. 8. – 16. 8.
Cena od: 498 EUR


