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חבל הארץ הכי ירוק בבלגיה הוא יעד נהדר לטיולי 
משפחות אבל גם לכל אוהבי החיים הטובים. ככה זה, 

 כשנמצאים באזור המייצר את השוקולד הטוב 
בעולם, בירה נהדרת ושאר מטעמים
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לטעום ושוב לטעום 
שוקולד בלגי, בירה בלגית )שאפשר להשיגה במאות סוגים, צבעים 

וטעמים(, וופל בלגי. והוופל של ליאז' אינו זהה לוופל הבלגי שאנחנו 
מכירים בארץ, עם הגלידה־קצפת־רוטב שוקולד. ה־Goufre של ליאז' 

עשוי בצק שמרים ומעל גבישי סוכר, ותו לא, והוא טעים מאוד!

־אן נטייל השנה? בפריז, לונדון, ברלין, רומא וב
־רצלונה כבר היינו, ניו יורק רחוקה והטיסה לב
־נגקוק יקרה. הכי כדאי לפתוח מפה ולחפש מקו

מות לא רחוקים, לא יקרים אבל בעלי פוטנציאל: 
נופים נאים, ערים עתיקות, אוכל טוב.

קחו לדוגמה את בלגיה. קצת יותר מארבע שעות 
־טיסה מתל אביב ואתם בעולם אחר. כאן מנסים להתמקד בחיים הטובים: השו

קולד נפלא, הבירה נהדרת, הנופים ירוקים והמוזיאונים מסקרנים. 
ולא שלא חסרות בעיות לבלגים. גם אצלם יש עימותים אידאולוגיים על 
לבין  הולנד,  לגבול  סמוך  בצפון,  המתגוררים   – הפלמים  )בין  לאומי  בסיס 
הוולונים הקרובים לצרפת( וגם הם סובלים ממהגרים, אבל כתיירים כמעט לא 

תרגישו בכל אלה.
היכן לאסוף מידע לפני שנוסעים?

www.visitbelgium.com :אתר התיירות של בלגיה
www.belgium-tourism.net :אתר התיירות של וולוניה ובריסל

לשלושה  בלגיה  את  לחלק  אפשר  כללי,  באופן  הארדנים.  בחבל  מתמקמים 
חלקים: הצפון המישורי, הכולל גם את הערים אנטוורפן וברוז' )שכל אחת מהן 

ראויה לביקור נפרד(, הבירה בריסל, והדרום, שבמרכזו הרי הארדנים.
היכן להתחיל?

במציאת מקום לינה כמובן, רצוי כזה שיאפשר "טיול כוכב", כלומר, בסיס 
שממנו יוצאים מדי בוקר וחוזרים אליו ללון בערב.

האתר המצוין www.ardennes-etape.com מציע מגוון צימרים, וילות, בתים 
כפריים, בתי חווה, אחוזות ואתרי לינה נוספים בחבל הארדנים, שכולם מסווגים 

כ"לינה כפרית" )Gite Rural בלשון המקצועית בבלגיה(. 
האחוזה שלנו. Gite Demeure du Boukai-Moulin, זהו שמה של האחוזה שבה 
בילינו במשך שלושה ימים. היא שוכנת בפאתי העיירה אובל )Aubel(, כשבעה 
ק"מ מגבול הולנד ולא הרחק מהעיר הגדול ליאז', מורכבת משלושה בניינים 
ופרושה על שטח רחב ומטופח להפליא, הכולל גם חורשות, מדשאות ואפילו 

נחל קטן. 
נפרד  בבניין  המתגוררים   ,)Stassen( סטאסן  וז'אן־פייר  רות  הבית,  בעלי 
בשטח האחוזה, בקיאים באמנות האירוח והדבר ניכר בכל פינה. המקום מצויד 
ומאובזר להפליא וכל דבר בבית ומסביב לו מצביע על תשומת לב וטעם טוב. 
זו, אגב, אחוזת האירוח היחידה שקיבלה ממשרד התיירות הבלגי את הציון 5 

EPIS, המקביל לחמישה כוכבים במלונות. 
 20-18 בת  מורחבת  למשפחה  ומתאים  אירוח  חדרי  כולל תשעה  המתחם 
איש, או לארבעה זוגות עם ילדים, או לחבורה של 9-8 זוגות חברים שרוצים 
לבלות יחד ולחוד או לכל צירוף אחר. במטבח ובחדר האוכל המרווח אפשר 
להכין יחד ארוחות ממצרכים שקונים בעיירה, ואפשר כמובן לאכול במסעדות 

שבסביבה.
מחירים )ללא ארוחות(: החל מ־5,300 יורו לשבעה ימים )זה נשמע הרבה, אבל 
יורו ליום לאדם(; בעונות השיא    47 16 אנשים, יוצא בממוצע  אם מתארחים 

)יולי־אוגוסט, חגים נוצריים( – יקר יותר.

 www.boukai-moulin.com :פרטים
www.ardennes-etap.com :הזמנות

או  יותר  ומצוידים  מפוארים  דומים,  אתרים  מאות  שיש  לדעת  כדאי  הערה: 
פחות, ברחבי הארדנים. הרחבנו על האחוזה הנ"ל רק כדוגמה למקומות הלינה 

שאותם תוכלו למצוא באזור.

תוכנית עבודה
אז יש מקום לישון, אכלנו ארוחת בוקר ונותר להחליט מה עושים בהמשך 

־היום. התפריט משתנה לפי הרכב המשתתפים, האם מדובר בזוגות או במש
פחות עם ילדים, והאם מיקום האחוזה מאפשר יציאה ל"טיולי כוכב". יוצאים 

בבוקר ושובים ללינת לילה באותו מקום.
ציוריות, שופינג משתלם  עיירות  ונוף,  בין האפשרויות: אטרקציות טבע 
וופל  או  שוקולד  בחנויות  טעימות  כולל  ביקור  בסביבה,  האאוטלטים  באחד 

בלגי, במגבנות או במבשלות בירה, בילוי בפארק שעשועים וכדומה. 
מה שטוב בחבל הארדנים, זה שכל האפשרויות הללו ורבות אחרות נמצאות 

במרחק קצר, ואפשר לשלב בין כמה אטרקציות ולצרפן ליום טיול אחד.
סאונה,  יש  ופסטורלי,  ירוק  הנוף  באחוזה.  יום  לבלות  גם  עייפים? אפשר 

־ג'קוזי, בריכה פנימית, חדר הקרנת סרטים ומתקני ברביקיו, ובסביבה - שבי
־לים מוסדרים להליכה ולרכיבה על אופניים )באחוזה בה התארחנו הם מושא

לים בחינם לאורחים(.

מה לראות, היכן לבקר?
אובל

העיירה נמצאת במרחק של כחמש דקות נסיעה מהאחוזה, ויש בה הכל: כמה 
־אלפי תושבים, רחוב ראשי גדוש בחנויות, בתים מטופחים. אפשר להיכנס לפ

טיסרי )Patisserie( לקפה עם עוגת פירות, לשתות בירה בפינה אחרת, לבקר 
בתערוכת רחוב המוצבת מול בית העירייה המרשים, לקנות מצרכים לארוחה 

בחדר האירוח, או להיכנס למסעדה מקומית.

ל
־אגב מסעדות: לא חשוב לאיזו מהן תיכנסו בבלגיה, אין כמעט סיכוי שתי

פלו. המטבח הבלגי נחשב לאחד האנינים באירופה ומתחרה בהצלחה בגורמה 
הצרפתי.

Le Panier Gourmand, המתמחה באוכל וולו־  בעיירה אובל נסו למשל את
)א־לה־קארט(  ני: ארוחת ערב אלגנטית הכוללת שלוש מנות מתפריט קבוע 

תעלה 30 יורו )לא כולל יין(. מומלץ מאוד.
כתובת: Place Antoine Ernst 4880 Aubel ,19-20, טל' 087688111.

www.lepaniergourmand.be :אתר
 

ליאז'
ליאז' )Liege(, העיר השלישית בגודלה בבלגיה, מרוחקת כשלושה ק"מ מאובל 
הזורם מצרפת   ,)Meuse( מוז  נסיעה(. העיר שוכנת מצפון לנהר  )כחצי שעה 
מישורית,  ארץ  שהיא  בלגיה,  של  שטחה  לרוב  ובניגוד  שבהולנד,  לרוטרדם 

ליאז' בנויה על גבעות. 
וחדש,  ישן  בעיר, שבתיה הם תערובת מרהיבה של  האטרקציה העיקרית 

סנ הספרדי  האדריכל  שתכנן  המודרנית  הבינלאומית  הרכבת  תחנת  ־היא 

טיאגו קלטראווה )מתכנן "גשר המיתרים" בירושלים(. בניית התחנה, שנחנכה 
יורו.  והיא עלתה למשלמי המיסים 320 מיליון  ב־2009, נמשכה תשע שנים 
השתמשו לבנייתה ב־10,000 טונות פלדה )אלפיים טונות יותר מאשר במגדל 
אייפל(, אורכה 200 מטר, רוחבה 75 מטר וגובהה 40 מטר. מדי יום עוברות בה 
600 רכבות ובהן כ־30,000 נוסעים. מדובר בפרויקט ראוותני ובהחלט מרשים.

חנייה למחצית השעה, כדי לחזות בפלא הארכיטקטוני, אינה עולה כסף. 
־לנוסעי הרכבת שמשאירים במקום את מכוניותיהם, יש חניון תת־קרקעי בת

שלום. 
מה עוד לראות ולעשות בליאז'?

† לבקר במרכז קניות מודרני ומעוצב, Mediacite, שתוכנן ועוצב על ידי 
.)www.mediacite.be/en :הישראלי רון ארד )אתר

לשוט בסירה על נהר מוז, שדגי סלמון ממלאים אותו בדרכם אל ומהים   †
גשרים מקושטים  ומעליהן  העיר  חוצות את  ממנו  היוצאות  ותעלות  הצפוני, 

.)www.bateaux-meuse.be :בפסלים )אתר
לטפס למרומי המצודה המקומית, Citadelle Montagne de Bueren, שנ־ † 
בנתה במאה ה־17 ומוליכות אליה 374 מדרגות, שה"וושינגטון פוסט" הגדיר 

פעם כ"הכי קשות לטיפוס בעולם". 
† לשתות Peket, שזה הג'ין המקומי, ב־La Maison Du Peket סמוך לכיכר 
המרכזית. זהו משקה נטול צבע המכיל 40% אלכוהול. כוסית עולה 2.50 יורו 

ואם מוהלים בפירות או בשוקולד – קופץ המחיר ל־3.50 יורו.
ללכת לשוק. בימי ראשון מגיעים אלפי אנשים, גם השכנים מהולנד ומגר־ † 

מניה, לשוק שנמצא בצד הצפוני של הנהר, כדי לקנות תוצרת חקלאית טרייה. 
ב־ הצהריים,  לפני  שישי  בימי  הנערך  הססגוני,  לשוק הפשפשים  לקפוץ   †

Boulevard de La Constitution, מסביב לכנסיה.
† לשבת בכיכר המרכזית ולהביט סביב: אם הגעתם לליאז' בשבת צהריים, 

־נכונה לכם חוויה אנושית ססגונית ומשעשעת. אלפי אנשים גודשים את הכי
כר, סביב המזרקה שנבנתה במאה ה־17, שותים בירה, מטיילים שלובי ידיים, 
יושבים בבתי קפה ומסעדות. צפינו, למשל, במסיבת רווקים שנערכה באחת 
מפינות הכיכר, שבה נשא חתן, לבוש בגדי אסיר מפוספסים, שלט ובו כתוב 

כדאי לדעת:
† בלגיה שממזרח לבריסל מתעוררת לאט. בתי הקפה, אפילו 

בתחנות הדלק, נפתחים רק בשבע בבוקר. אם טסתם בטיסת לילה 
קחו בחשבון שייקח זמן עד שתמצאו קפה מחוץ לנמל התעופה של 

בריסל.
† בצימרים הסטנדרטיים בבלגיה לא תמצאו מצעים ומגבות, ויש 

לתאם מראש את אספקתם המיוחדת )בתשלום( עם בעל הצימר, או 
להביא מהבית, כמנהג התיירים האירופים.

† שילוט והסברים באנגלית די נדירים בחבל הארדנים. רוב 
ההדרכות וההסברים הכתובים הם בצרפתית, גרמנית או פלמית. 

כדאי לעשות שיעורי בית עוד בארץ, בעזרת האינטרנט, כדי לדעת 
לאן לנסוע ומה לראות.

g המשך  l
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)בצרפתית, כמובן( "נשקי אותי", ונענה בשמחה על־ידי עוברות ושבות, רגע 
לפני שהוא מכניס עצמו ל"מאסר עולם".

וממש ממול, בבית העירייה הבנוי לבנים אדומות, נישאו באותה שעה זוגות 
שהבטיחו זה לזו אהבת נצח.

בכי־ א־ז'ואה(  )מבטאים:   As Ouhe's מסעדת  את  נסו  צהריים?  ארוחת  † 
וולוני מקומי. כדאי להזמין 21, המתמחה באוכל  Place du Marche מס'   כר 

יורו למנה(, המזכירים   13( Les Boulettes, כדורי בשר גדולים ברוטב בירה 
בעיצובם כדורי תותח )אתר: www.as-ouhes.be; טל' 042233225(.

שימו לב! בכיכרות של ליאז' ניצבים שלטים ורודים המזהירים מפני האכלת 
יונים. מי שמפר את ההוראה ונתפס ייאלץ להיפרד מ־125 יורו.

אפשר לבקר בבית הכנסת היפה, המשרת כיום רק כמאה  הנקודה היהודית: 
משפחות יהודיות המתגוררות בעיר. 

עולם על  אומות  חסיד  אות  ב־1980  קיבל  ליאז'  כדאי לדעת, שהבישוף של 
סיועו ליהודי העיר במהלך מלחמת העולם השנייה.

www.liege.be/tourisme :'אתר התיירות של ליאז

ספא 
31 ק"מ מדרום לאחוזה שוכנת העיר ספא )Spa(, שהעניקה את שמה לכל מר־

חצאות המים החמים בעולם. לכן אולי, כדאי לדעת שפירוש המילה "ספא" הוא 
Sanitas Per Aqua )בריאות באמצעות מים(, ושמדובר במותג רשום שהשימוש 

בו אסור אלא ברשות בעלי הזיכיון בעיר ספא.
הבניין  כיום,  ה־19.  נבנה באמצע המאה  מבנה המרחצאות הראשון בספא 
Thermes de Spa, שנחנך ב־2004 מת־  הקשיש נטוש והספא החדיש והיפהפה,

נוסס בראש גבעה נישאה, שאליה מוביל רכבל )1.50 יורו לכל כיוון(.
תמורת 21 יורו אפשר לבלות במרחצאות במשך חצי יום )31 יורו עולה יום 
שלם(, שבמהלכו תוכלו להשתמש במתקני המים שמקורם במעיינות הנובעים 
במקום: בריכה פנימית וחיצונית המחוממת ל־32 מעלות, ג'קוזי עם זרמים תת־
קרקעיים של מים תרמיים, סאונה, חמאם וחדר ההתרגעות. אפשר לבחור בין 
סאונה וחמאם באגף בו לובשים בגדי ים או בזה שבלעדיהם )בשניהם שוהים 

גברים ונשים יחד(. במקום ניתנים גם טיפולי יופי מגוונים, בתשלום נפרד. 

מי מגיע לספא? ראינו כמעט רק צעירים )הכניסה למתקנים היא מגיל 6 
בחדר  שהו  אמהות שהתינוקות שלהן  אפילו  חברים,  קבוצות  זוגות,  ומעלה(: 

שמרטפות מאובזר, צבעוני ונעים.
מה להביא לספא? בגד ים, מגבת ורצוי חלוק. אפשר גם לקנות או לשכור 

ציוד במקום.
הספא פתוח בכל יום, מ־9:00 עד 21:00. 

www.thermesdespa.com :אתר
http://goo.gl/iBiCtr :אתר התיירות של העיר ספא

עוד אטרקציות בחבל הארדנים
פורמולה 1 להמונים

דרומית־מזרחית לספא, כעשר דקות נסיעה מהעיר, פועלת אטרקציה שהיא 
 ,)Francorchamps( פראנקורשאן  בנשמתו:  או  בגילו  מתבגר  כל  של  חלומו 

־מסלול מרוצי המכוניות הראשון והארוך ביותר באירופה, שבו נערכים גם מי
רוצי "פורמולה 1".

ובמקום  רשמיות  תחרויות  אין  בימים שבהם  דווקא  להגיע  דווקא  מומלץ 
לקהל.  ונגיש  פתוח  והמקום  חינם  אלה  בימים  הכניסה  אימונים.  רק  נערכים 
את  מתחזקים  שבהם  למוסכים  להגיע  המתאמנות,  במכוניות  לצפות  אפשר 
מכוניות המירוץ ואפילו לגעת וללטף אותן באין מפריע, לשוחח עם הנהגים, 
וכמובן - לקנות מזכרות בדוכנים במקום שמוכרים כל מה שקשור בספורט 

הזה, ממחזיקי מפתחות עם סמלי מכוניות יוקרה ועד בגדים מקצועיים. 
רוצים לנהוג? יש מסלול קארטינג לנהיגה עצמית. 

.Pit Brasserie ,רעבים? נסו את הבראסרי המקומי
www.spa-francorchamps.be/en :אתר

שמורת טבע
שמורת Hautes Fagnes מרוחקת כ־30 ק"מ מאובל, שטחה כ־4,000 דונם, היא 
מכוסה בצמחייה טבעית ובסוף מסלול ההליכה )כשלושה ק"מ אורכו( תגיעו 

לנקודה הכי גבוהה בבלגיה – 694 מטרים מעל פני הים.
האתר פתוח כל היום, כל יום, ומידע אפשר לקבל במרכז המבקרים בכניסה.

Route de Botrange 131, 4950 Robertville :כתובת
 www.botrange.be וגם www.hautesfagnes.be  :אתרים

 3( מלון  וגם  כפרית  ללינה  צימרים  למצוא  אפשר  לשמורה  סמוך  למעוניינים: 
www.dhf.be :אתר הלינה ;Domaine des Hautes Fagnes ,כוכבים( מטופח

העיירה טאו 
טאו  העיירה  נמצאת  שלנו  לאחוזה   Francorchamps המרוצים  מסלול  בין 
כנ־ וסביב  נהר  גדת  על  נבנתה  זו  גם  בבלגיה,  רבות  עיירות  כמו   .)Theux(
 Denis( סייה. יש בה כמה עשרות בתים ואומן עץ אחד מופלא, דניס ברויאר
Bruyere( שמו, הרואה עצמו כיורש של אומני העיצוב בעץ ששגשגו בבלגיה 
במשך דורות. הפריטים שהוא מייצר נועדו לבעלי טעם ייחודי שיכולים גם 
להרשות לעצמם לשלם 50,000-10,000 יורו בעבור פריט, שעליו עשוי האומן 

לעמול לעתים במשך שנה שלמה.
ובתיאום  העבודה  בשעות  שני־שישי,  בימים  למבקרים  פתוחה  הסדנה 

מראש. האומן דובר צרפתית, אבל יד ימינו מסביר באנגלית.
כתובת: Sassor 65 b-4910, Theux, טל' 3287531373.

www.denisbruyere.be :אתר

צימרים, וילות ובתים 
בארדנים

ardennes-etape הוא אתר אינטרנט ידידותי, מעודכן ונגיש 
באנגלית, צרפתית וגרמנית, המציע צורות אירוח כפרי מגוונות 

באזור הארדנים, ומקל על המשתמש למצוא מגורים מתאימים לכל 
מספר אורחים, לכל רמת אירוח ובכל רמות המחיר.

1,400 הבתים המוצעים באתר נבחנו ונבדקו על ידי הצוות. קל 
מאוד לבצע הזמנות עצמאיות על פי תפריט הכולל צילומים של בתי 

האירוח, התאמה לילדים ולתינוקות, ציוד ואבזור וגם תגובות של 
אורחים שכבר שהו שם.

מי שמזמין דרך האתר מקבל גם את ה־Ardennes Pass, חוברת 
קופוני הנחות לאתרים, וגם מידע על רוב האטרקציות במחוז. 

http://en.ardennes-etape.com :אתר
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זיכרון לגבורה
העולם השנייה  לנופלים בקרבות מלחמת  זיכרון  הוא אתר   Fort de Battice
בחודש,  אחרונה  שבת  ובכל  אובל  לעיירה  מאוד  קרוב  נמצא  האתר  באזור. 

ממרץ עד נובמבר, ב־13:30, נערך במקום סיור מודרך )בצרפתית(.
http://goo.gl/8zOxNG :מידע באתר

מלחמות  בשתי  לנופלים  והנצחה  זיכרון  באתרי  מלאה  בלגיה  לדעת:  כדאי 
העולם, וברחבי חבל הארדנים פזורים מוזיאונים העוסקים בעיקר ב"קרב על 

הבליטה", שניטש באזור בחודש דצמבר 1944.

מערות האן סור לס
מערות הנטיפים בהאן סור לס )Han Sur Lesse( מרוחקות כ־120 ק"מ מאזור 
האחוזה. רק קילומטר וחצי )מתוך כ־14 ק"מ( משטח המערות פתוחים לציבור. 
508 מדרגות לעומק של כששים מטר מתחת לפני הקרקע, שם, בט־ ־יורדים ב

מפרטורה קבועה של 13 מעלות ועם 100% לחות, אפשר לראות את הנטיפים 
המרהיבים.

טיפ: תוכלו לקבל במקום מדריך קולי בעברית.
www.grotte-de-han.be/en :אתר

 
מוזיאון ומפעל שוקולד

זה   .Jacques מותג השוקולד  נמצא מרכז המבקרים של   )Eupen( אופן  בעיר 
־המקום שבו מייצרים גם גושי שוקולד גולמי המשמשים קונדיטורים ושוקול

טיירים בכל העולם )וגם בישראל(. התפוקה היומית: שני מיליון מטילי שוקולד. 
סיפו פרסומות,  ציורים,  עשרות  ובו  מרהיב  מוזיאון  פועל  המפעל  ־לצד 

רים בתמונות וכלים ששימשו לייצור שוקולד מאז 1896. אפשר לבקר במקום 
ולהתרשם גם מהתקרה השקופה של אולם הייצור הפעיל. יש גם חנות מפעל 

במחירים סבירים. אין הסברים באנגלית, וילדים יתקשו להתעניין בסיור.
טל' 3287592967.

www.chocojacques.be :אתר

מעדיפים פרלינים?
 כשעה נסיעה מאובל לכיוון דירבווי )Durbuy( נמצא מפעל השוקולד המשפחתי

Chocolaterie Defroidmont, וגם בו פועל מרכז מבקרים.
כתובת: Briscol 19A • 6997 Erezée; טל' 3286218440. 

www.chocolatier-defroidmont.be :אתר

מנזר ובירה
במרחק עשר דקות נסיעה מהאחוזה מתנוסס Vadieu du Abbaye )מנזר "עמק 

האלהים"(, שהעניק את שמו לאזור כולו. 
לייצר  נהגו  הנזירים הבנדיקטיניים שהתגוררו במנזר במשך מאות שנים 
את מזונם בעצמם. בין היתר, למדו לגבן גבינות כדרך לשימור חלב, ובגלל 
זיהום מקורות המים החלו לייצר בירה והתמחו בנושא. בירה מיוצרת במקום גם 

כיום, ומיועדת למכירה לקהל הרחב. 
־הנקודה היהודית: במנזר קבוע לוח זיכרון לשני נזירים, חברי מחתרת, שנר
־צחו על ידי הגסטפו בגלל סיוע ליהודים. המנזר, מתברר, היה חלק מרשת שה
עבירה ילדים יהודים לארצות ניטרליות, בסיועה ניצלו כ־3,000 מילדי בלגיה.

־בסופי שבוע )שבת־ראשון( אפשר לתפוס טרמפ על קבוצה שמסיירת ומ
קבלת הדרכה )בצרפתית(, ואז יש גם טעימות של גבינות ובירה )שישה יורו 
לאדם(. הסיור מתיש למדי, אבל כדאי לאכול במסעדה הפועלת בחצר המנזר, 
Le Casse Croute de Val Dieu, המתמחה באוכל וולוני ומחיריה נוחים: מנות 
יורו, משקאות  סיידר: 3.50  יורו;  פנקייק'ס 5.50-2.50  יורו;   16-9 עיקריות, 

www.val-dieu.com :חמים 3-2 יורו. אתר

סירופ פירות
Siroperie של משפחת Nyssen שוכן באובל ופועל רק בעונת קטיף התפו־ ־ה
11 דורות סירופ )תרכיז( מפו־  חים והאגסים. מאלו מייצרים בני המשפחה זה

רסם במיוחד.
־במורשת המשפחתית תמצאו גם חסידי אומות עולם. במלחמת העולם הש
מברי יבלונקה  ולטר  היהודי  הנער  של  משפחתו  בני  להשמדה  הובלו  ־נייה 

 St Vincent des סל. ידיד המשפחה, פייר ון־דר־בוש, פנה לנזירות של מנזר
Pauvers שבעיירה הרוו )Herve(, ואחת הנזירות, בת משפחת ניסן, מצאה לנער 
מקלט בבית הוריה. הנער היהודי השתלב בחיי המשפחה וסייע בעבודות החווה 
והנרייטה  ליוזף  ושם"  "יד  העניק  ב־1993  סוף המלחמה.  עד  מנובמבר 1943 
העולם. אומות  חסיד  אות  ון־דר־בוש  פייר  ולמציל  ילדיהם  לשלושת  ניסן, 

כתובת: Rue St-Antonie, 16, 4880 Aubel, טל' 087686438.
 www.sirop.be :אתר

אפשר לבקר במקום בכל שבת ב־11:00 )כניסה: 3 יורו(. ההדרכה בצרפתית, יש 
סרט על תהליך הייצור וטעימות.

גבינה ומגבנה
Herve. כיום פוע־  בקטריה מיוחדת מסייעת לייצור הגבינה האופיינית לאזור

לות כעשר מגבנות בלבד המייצרות בעבודת יד גבינות מקומיות מחלב הבקר 
 ,La Fromagerie du Vieux Moulin הרועה במרחבים הירוקים. אחת מהן היא
ומדי שבת ב־14:30 אפשר להגיע אליה לסיור מודרך )בצרפתית( ולטעימות. 
טיפ: נסו את גבינת הבירה, שכמו שאר גבינות המגבנה נמכרת בשוק של ימי 

ראשון באובל.
www.fromagerie-du-vieux-moulin.be :אתר

קניות
בעיר וורוויה )Verviers(, כעשר דקות נסיעה מאובל, יש מרכז 

חנויות ענק, והמחירים שם זולים בהרבה מהמקובל בישראל.
טיפ: כנסו לחנות הענק של רשת Decathlon, שיש בה מבחר עצום 

של ציוד ספורט, ריקוד, טיולים ומחנאות.
 .Rue De La Station 8 :כתובת

פתוח: מ־9:00 עד 19:00 )סגור בימי ראשון(.
אאוטלט קרוב נמצא בעיר הפלמית Maasmechlen, כשעה נסיעה 

צפונה מאזור ה"אחוזה" בארדנים. 
טיפ: אם אתם שם, נצלו את ההזדמנות ובקרו בעיר ההולנדית 

.)Maastricht( הסמוכה מאסטריכט

שווקים
באובל מתקיים בכל יום ראשון, ברחוב הראשי של העיירה שוק 

מקומי. חקלאים מכל האזור מגיעים ומוכרים תוצרת טרייה: 
אספרגוס לבן ועבה, ירקות, ביצים, גבינות מסורתיות, נקניקים, 

צמחים ופרחים צבעוניים. באגף סמוך תמצאו בגדים, צעיפים, 
תכשיטים ועוד. 

שוק מצומצם יותר נערך בעיר בימי שלישי; ויש עוד: בעיר ספא מדי 
שבת, בליאז' בימי ראשון )ושוק פשפשים בימי שישי( ובוורוויה 

)Verviers( בימי שבת.
טיפ: למי שמתכוון לבלות זמן רב בשוק, מומלץ להצטייד מראש 

בבקבוקי מים. קשה למצוא בדוכנים שתייה, למעט בירה.

מטיילים עם ילדים?
Plopsa הוא פארק שעשועים והרפתקאות מרהיב, המרוחק 

רק כעשרים דקות נסיעה מאובל וקרוב לעיר ספא. האטרקציות 
והפעילויות בפארק מתאימות לכל גיל: פעוטות, ילדים ובני נוער 

חובבי אקסטרים. 
www.plopsa.be :אתר

האקוואריום בליאז' פתוח בכל יום מ־9:00 עד 17:00.
www.aquarium-museum,be :אתר

מרכז החלל האירופי כולל התנסות בסימולטור, פתוח מדי יום 
מ־10:00 עד 16:00. 

www.eurospacecenter.be :אתר
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