
“פייר מרקוליני“, “פלאנט שוקולה“ ו“נויהאוס“. עגבי קקאו 
מקומרים ביד אמן, לבן על מוקה על שחור, בטעמי רוזמרין, 
לבנדר, תות, קינמון, סיגליות ומה לא, במחיר ממוצע של 

חצי יורו לנגיסה שמיימית.
משם נטית לרובעי האופנה )אווניו לואיז, רּו אנטואן, 
ואת  העיצובים  את  בעיניך  ומדדת  ז׳אק(  סנט  רובע 
ומהם קופצניים, שהיום הם על  הבדים, מהם משתפכים 
האימום ומחר בערוצי האופנה ובפתיחות הנחשבות, עם 
ממש.  לכותל  מכותל  הסטייל  נושב  שבהם  תפירה  בתי 
בגדים חצי גמורים )במתכוון!( של המעצב מרטין מרג׳לה, 
חולצות “שמחות“ )עם שרוולים מוטים בתנועת ניצחון( 
שבו  מסוגנן,  האולטרה  הסטודיו  או  דרס“,  “וואי  בחנות 
ממוקמת גם הדירה — עם בריכת דגים בלב הסלון — של 

מעצבת ותיקה כמו ג׳ואן ריס.
מהם  רבים  והברים,  הקפה  לבתי  תפסע  כך  אחר 
למוזיאון,  יותר  יאה  שעתיקותם  במבנים  שוכנים 

נתפס,  בלתי  ובירֹות  שיכר  בעושר  לקראתך  שמקפצים 
“קריק“  בירה  לבדה.  בבלגיה  שמבושלות  מאלף  יותר 
עתירת הדובדבנים שמדגדגת את החך בבועיות קטנות, 
בירה “שארל קאן“ שאפשר ממש לנגוס בשכבות טעמיה 
הצלולים, או קלאסיקות דוגמת “אורבאל“, “מור סוביט“ 
ועוד  ברוז׳“  דה  “טריפל  בלונד“,  “ריידר  מיידי(,  )מוות 
שהקירות  עד  מלגרגר,  ילאה  לא  שהלוע  סוגים  מאות 
מסתחררים סביבך וחיוך מקמט את הפנים בשוקעך אט 

אט לתהום השכרות המזמינה.
מרכולת  את  שמציגות  למסעדות  דילגת  ומשם 
של  ערימות  ערימות  למולך,  הקרח  בדוכני  הים  פירות 
מולים, אויסטרים, דיונונים ולובסטרים, ממתינים לתורם 
להיצרב על המחבת, להיצלות או להתאדות במרק החם, 
שם יסיימו את מעגל חייהם בקול יניקה אל חך הסועד 
הגבינריות  מעשרות  אחת  אל  תיטה  אז  או  המתרונן. 
טיב  על  בהן  מעידה  עובש  שצחנת  החוטם,  מאתגרות 

סחורתן המופלאה, למרות שעל הדעת עולים בעת כזאת 
בק  בבעל  לילי  מבצע  אחרי  גולני  פלוגת  גרבי  דווקא 

)ולא הגענו לחצי מידת הסירחון(.
פלאס,  גראנד  לכיכר  סאבלון  גראנד  מכיכר  ובדרך 
ולטוש מבט מקרי לבית קפה  ביסטרו, עמוד  ברחוב לה 
מה  עיניך.  את  לרגע  עצמך משפשף  תמצא  שם  פינתי, 
זה כאן, בונה כינורות? כן כן. בין השולחנות והתפריטים 
יושב לו בעל המקום ומקציע גב קמור של כינור נולד, 
וקול שיוף העץ נארג בקול מכונת הקפה השואגת, והלב 
מתרחב על העיר הזאת ועל יושביה, שכוחם גדול לערבב 

כך קודש בחול עם שניים סוכרזית.

קומיקס וצ׳יפס

והמשכת לנדוד בין חנויות הספרים ודיפדפת במאות 
הגיבורים  של  מולדתם  שכאן  ונזכרת  הקומיקס,  ספרי 
מצוירת  סיפור  עלילת  שבו  מקום  לוק,  ולאקי  טין  טין 
בתוך קוביות היא נשמת אף ומזון ללב. ובדרכך תיתקל 
בקיר חיצון של מבנה שגויס כולו לציור דמויות קומיקס. 
ואתה  בריסל,  את  מנקדים  אגב,  כאלה,  קירות  עשרות 

חולף עליהם כעלעול מקרי בדרכך מכאן לשם.
כאן  אופניים שמוצעים  על  )מומלץ  לחפש  צא  והלאה, 
להשכרה( את מבני הארט נובו — סגנון האדריכלות ששיגשג 
מסוף המאה ה־19 עד סוף העשור הראשון של המאה ה־20 
עלים  הטבע:  מהשראת  מעט  הגדולה  לעיר  לבזוק  וביקש 
כאן,  סימטריה.  ונטולי  עזים  בצבעים  מתפתלים  וצמחים 
בעיר שנחשבת בירת הסגנון בעולם, פעלו הגאון המובהק 
בלירו.  ארנסט  בראשם  הרבים,  ותלמידיו  הורטה  ויקטור 
נובו נותרו בבריסל, מתוך אלפים רבים  1,200 מבני ארט 
שנמחקו לטובת מבנים מודרניים יותר בשנות ה־50 וה־60, 
בשל  המקרוני“,  “סגנון  בכינוי  ללעג  הושמו  שבהם  ימים 

העיטורים המסולסלים שהתנוססו על חזיתותיהם.
או אז יגיע לאפך ריח הוופל הבלגי הנודע, הלא הוא 
עם  או  נקי  ובדוכנים,  רחוב  בקרנות  שמוצע  ה“גופרה“, 
רוטב שוקולד סמיך. וניחוחו מתערסל בריח השמן העמוק 
וברטבים,  במיונז  הטבול  הבלגי,  הצ׳יפס  מטוגן  שבו 
)יש טענה שכאן ערש  ואהוב  כאן למאכל עממי  ונחשב 
הטוגנים הארוכים, תחליף אד הוק לדגים מטוגנים בחורף 
קלוריות  הרבה  הדגה(.  כל  ה־17 שבו קפאה  אחד במאה 
אצורות בשקיות הנייר מרובבות השמן הניגר, אבל הטעם 

— הוי הטעם שממנו בנוי כל חטא.
זהו. משם סע בלב שקט לברוז׳. רק אל תשכח, חלילה, 

עוד פרלין קטן אחד. לדרך.
† הכותב היה אורח משרד התיירות של בריסל
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B.B�360�ש"ח�לזוג
במקום�מרכזי�קניות�ובילויים

טל:�09-9568208
www.eshelhotel.com

מבצע�על�בסיס�יומי
ג'קוזי�ענק�בחדר�420�ש"ח

T.V+DVD�חדרים�מפוארים
באווירה�כפרית�ואינטימית
על�חוף�הים�בהרצליה�פיתוח

שירות�אדיב�ונאמן

מלון�ארמון�הירקון
תל–אביב
מיקום�מעולה
(הירקון�268,�ליד�נמל�ת"א)

B.B�ב�חדרים�חדישים
ב�כבלים�ב�חיבור�לאינטרנט

חינם�בכל�חדר
ב�מחירים�מיוחדים
03–6055271
www.armon-hotel.co.il

טל'�להזמנות:�6363222–08

�סנק�בר �בריכת�שחיה�
�מייבש�שיער �אמבטיה�

�טלוויזיה�בכבלים
�כספת�אישית �מקרר�
הנחות�לצעירים�ותושבי�הצפון!

מבצעים
לסופי�שבוע!
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סיניבאר�שבע
ועוד

kerenkolot@ketura.ardom.co.il�:למידע�נוסף�ולהזמנות
טל.�6356658–08��פקס.�6356659–08

www.bed-breakfast-israel.com

אירוח�כפרי�וחופש�נעים
קבוץ�קטורה�כ–חצי�שעה�מאילת,
מציע�חדרי�אירוח�ברמה�גבוהה,

בריכת�שחייה,�מתקני�ספורט,�אופני�הרים,
טיולים�באזור�הערבה,�ארוחות�כשרות,
אווירה�קיבוצית�שקטה�ונוף�מדברי�מרהיב.

קבוץ�קטורה

∞∏≠∂≥∑¥∑µ∑†∫ÏË
www.holiday-to.com/sherut2000
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טרסה�ים�תיכונית

המשקיפה�לים

www.haonot.co.il�ƒ�09�8601555�:מרכז�הזמנות

מלון�היוקרה�בנתניה
Boutique Hotel

מלון�העונות�������������פנינה�תיירותית

סוויטות�מרווחות
אל�מול�הים

מבצעים�מיוחדים�החל�מה–�26.8
ע"ב�לינה�וארוחת�בוקר

בידור�מגוון�לכל�המשפחה

www.mizpe-yam.co.il
09-8623730
מבצעים�מיוחדים!

מלון�בוטיק�בנתניה
·˜ÚÈ†ÔÂ¯ÎÊ

מלון�בית�מימון
קסומה חמד פינת
‰¯ÈÂÂ‡·†ÔÂÏÓ
˙È¯ÙÎ†˙È‡ÙÂ¯È‡

04�6290390
www.maimon.com

מבצעי�קיץ�אטרקטיביים

אילת
ים המלח

בהוהער

 מוזיאון באמצע הרחוב? לא, בית קפה                                                                                                      צילומים: זאב ביץ׳

ום, לך אל בריסל, בירת בלגיה. ופסעת מול 
הסמטאות,  בין  ועברת  הראווה,  חלונות 
ועמדת על הריחות ועל הצבעים, ונשמת 
הזאת,  הענוותנית  העיר  של  רוחה  את 
שמכונסת בצילן של ערים מיוחצנות יותר, 
את  לפרנס  כוחה  מלא  ועדיין  פריז,  בראשן 
החושים בעושר שכבוש תמיד דווקא בחיקם של אנדרדוגים. 
השבוע,  במהלך  אפרוריים  עסקים  אנשי  של  מעוזם  בריסל, 
מגוונת  עיר  האירופי,  והאיחוד  נאט“ו  מטות  של  משכנם 
ארט  במבני  מנוקדת  קלאסית,  וניאו  גותית  באדריכלות 
נובו וארט דקו, מנומרת בפרברי שיכונים מכוערים — כרך 
שסיומתו  כיין  החך  על  נפתחים  וטעמיו  איטית  שתסיסתו 

ארוכה.
וי  נקודות  אוסף  בבריסל  לראות  מתפתה  מזדמן  תייר 
הכרחיות על המפה, עם הילד המשתין הנצחי, כיכר הגראנד 
פלאס המהממת, מבנה ה“אטומיּום“ המרוחק 8 קילומטרים 
הכרחיות  מעבר  תחנות   — המפואר  המלך  וארמון  מהעיר 
ברוז׳.  יותר כעיר העתיקה  נחשקים  בדרך למוקדי תיירות 
אבל בהילּות ונשימה קצרה יעשו כאן רק עוול: את בריסל 
שמוצע  הטוב  כל  ובשתיית  איטי  בשיטוט  לדגום  ראוי 

בחלונות הראווה שלה. לא מהלך של יום תזזיתי אחד, אלא 
סופשבוע שלם שבו מוגשת העיר לא בשלטי סנוורים, כי אם 

באיכות מופנמת שנרתעת מיחצנות.

שוקולד ובירה

קום, לך, ופתחת בבוטיקי השוקולד, שערימות הפרלינים 
הריר,  בלוטות  מול  מחציפות  כפירמידות  בהם  מסודרות 
מוטבעות באישונים המתרחבים להכיל את כל האשד המתוק 
הזה. כמוסות טעם מהוללות של אשפי שוקולד    כ“ליאונידס“, 

 בריסל לא בנויה לגיחת גומרים־הולכים, כדי לטעום וללגום 
 ממנעמיה צריך להיספג בה בנשימות ארוכות. ולא לשכוח פרלין אחרון לדרך 

לפני פרידה // יעקב לויתם, בלגיה
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˙ÂÂ¯Á‡†˙ÂÚÈ„È�קייט�ונופש�בחו"ל
�העצמאי �לנוסע �)�מסלולים �מאורגנים �)�טיולים � �גיאוגרפיים �)�טיולים �מלון )�בתי

סלובניה�-�טוס�וסע
*�טיולים�לנוסע�העצמאי�*�ייעוץ�בבחירת�מסלול
*�השכרת�רכב�*�מלונות/פנסיונים/צימרים

ועוד...ועוד...ועוד...
"עולמי�נסיעות"��03-5164058�דיאנה/אריאלה

∫˙ÂÓÊ‰Ï†Èˆ¯‡†ÊÎ¯Ó

ÈÂÂ˜†·¯†03–7610693
˙ÂÚÈÒ‰†ÈÎÂÒ†Ïˆ‡Â

T’ravel with the pros�√�ÌÈÁÓÂÓ‰†ÌÚ†ÏÈÈËÏ

תאריכי�ספט',�אוק'�ומסלולים�נוספים�לקובה,�וייטנאם,
הודו,�מרוקו�ועוד...�ניתן�לקבל�במשרדינו�או�באתר.

לפרטים�על�מחיר�כולל�/�לא�כולל�יש�לעיין
בתוכניות�הטיול.

תאילנד�מקיף�כולל�פוקט
15/9,�6/10,�27/10�ועד�מרץ16�יום

1699

אוסטרליה�וניו�זילנד
3/10,�12/11,�3/12�בהדרכת�שחר�זיו24�יום

5999

סין�מקיף�כולל�סצ'ואן�ויונאן
19�יום���ספט',�אוק'�בהדרכת�מוטי�סבאג

2925

צפון�ספרד�והפירנאים
18/9,�135/10�יום

1499

איטליה�מקיף
4/9,�17/9,�105/10�יום

1320

ארגנטינה�צ'ילה�וברזיל
3/10,�6/11�ובתקופת�הקרנבל�בפברואר22�יום

4899

ברזיל�מקיף�כולל�בואנוס�איירס
4/10�ועד�מרץ15�יום

3355

ברזיל�מקיף�כולל�ג'ונגל�האמזונס
יציאות�מספטמבר�עד�מרץ13�יום

2999

ארגנטינה�צ'ילה�וברזיל
23�יום��כולל�פנינסולה�ולדז�ואמזונס���3/10,�6/11���בהדרכת�איתן�דביר
סין�מקיף�כולל�סצ'ואן�והונג�קונג5299

7/9,�7/10,�12/10,�1919/10�יום
2825

ארה"ב�מחוף�לחוף
20,9,�228/10�יום

3999

–על
אל

–על
אל

–על
אל

–על
אל

–על
אל

מקסיקו�וגואטמלה
ספטמבר�אוקטובר,�פסטיבל�יום�המתים17�יום

3499

מערב�ארה"ב�לכל�כיס
–עלאוק'�–�דצמ',����בהדרכת�איתן�דביר9�יום
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