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מוזיאונים
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2 המוזיאון לאמנויות היפות של 
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3 מוזיאון קונסטנטין ֶמניר
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6 מוזיאון בירת הֶחֶזה של בריסל

0 מוזיאון רנה מגריט

r המוזיאון לתחבורה עירונית 

בבריסל
t המוזיאון המלכותי למרכז 

אפריקה
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פארקים וגנים
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כל האתרים

שלט בארסמוס 
האוס

מקרא
מרכז העיר בריסל

בריסל רבתי

נמל�תעופה בינלאומי

תחנת רכבת

כביש מהיר

כביש ראשי

כביש משני

מסילת רכבת

ראו גם
עמ' 263

עמ' 286-87

דמוי�לב  טבעתי  כביש  מוקף  בריסל  מרכז 
 ,Petite Ceinture) סאנטיּור  ְּפטיט  המכונה 
חומות  תוואי  על  שנסלל  הקטנה),  החגורה 
משתרעים  למרכז  מחוץ  הביניים.  מימי  העיר 
בריסל� מחוז  את  המרכיבים  פרוורים   19

 . (Bruxel les-Capitale ) טל  קפי
שכונות� רק  יש  הפרוורים  ברוב 

למצוא  ניתן  מהם  בכמה  אך  מגורים, 
בריסל.  מתולדות  מוכמנים  אוצרות 
תחילת  של  באדריכלות  המתעניינים 
מביקור  יהנו  י העשרים  המאה 
ואיקֶסל   (St-Gilles) ז'יל  סן  בפרוורים 
להתרשם  יוכלו  בהם   ,(Ixelles )
כמו  מרהיבים,  אר�נובו  ממבני 

הפרוור  שוכן  לכאן  ממערב  הֹורָטה.  מוזיאון 
המקסים  הבית  ובו   ,(Anderlecht) ָאנֶדרֶלכט 
מרוטרדם.  ארסמוס  הרנסאנס  איש  חי  בו 
להתפעל  ניתן   (Koekelberg ) בקּוֶקלֶּברך 
דּו  נסיונאל  בזיליק  של  הענקית  מהכיפה 
הפרוור  שוכן  מצפון  ֶקר.  סאקֶרה 
כמו  מוקדי�עניין  ובו   ,(Heysel) ֵהייֶזל 
הָאטֹומיּום מ�1958, שהמודרניות שלו 
ניגוד עדכני למרכז העתיק של  יוצרת 
המוזיאון  נמצאים  לו  ממזרח  בריסל. 
המוקדש  אפריקה,  למרכז  המלכותי 
לעברה הקולוניאלי של בלגיה בקונגו, 
שייקח  עירונית,  לתחבורה  והמוזיאון 

אתכם למסע אל עברה של בריסל.
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רצפת הפסיפס בלובי אר�נובו מפואר באֹוֶטל ָאנֹון שבסן ז'יל

המוזיאון המלכותי 
לצבא ולהיסטוריה 

צבאית
פארק דּו סאנקֹונֶטֶנר 3. טל' 02-737 

7833. פתוח ג'-א' 9:00-12:00 
ו�13:00-16:45. סגור 1 במאי, 1 בנוב'. 

7

 Musée) במוקד העניין במוזיאון
 Royal de l’Armée et d’Histoire
Militaire) הצבא הבלגי ועלילותיו, 

מסוף המאה השמונה�עשרה 
ועד היום. במוזיאון מוצגים כלי�
טיס, כלי�נשק, מדים, עיטורים 

וציורים. אגף אחד מוקדש 
למאבק לעצמאות של 1830 

(עמ' 44-45), ושני אגפים נוספים 
מוקדשים למלחמות העולם 

ולמחתרת הבלגית (עמ' 46-47).

תצוגת כלי�טיס במוזיאון המלכותי לצבא 
ולהיסטוריה צבאית

מוזיאון סאנקֹונֶטֶנר
Parc du Cinquantenaire 10. טל' 

02-7417211. פתוח ג'-ו' 9:30-17:00, 
שבת, א' וחגים לאומיים 10:00-17:00. 

סגור 1 במאי, 1 ו�11 בנוב', & 7

 Cinquantenaire) המוזיאון
Museum), המהווה חלק 

מהמוזיאונים המלכותיים לאמנות 
ולהיסטוריה, נפתח בתחילת המאה 

העשרים. אצורים בו ארבעה 
אוספים עיקריים: העת העתיקה, 

ארכיאולוגיה בלגית, אמנויות 
דקורטיביות אירופיות ותרבויות 

לא�אירופיות. האוסף האחרון כולל 
פריטים מביזנטיון, מסין, מהודו, 
מדרום�מזרח אסיה ומתרבויות 
אמריקניות פרה�קולומביאניות. 

אוסף האמנות הדקורטיבית כולל 
חפצים מתקופות שונות, ובהם 

כלי כסף, כלי זכוכית, כלי חרסינה 
ואוסף נאה של שטיחי�קיר. סביב 

חצר פנימית דמוית קלֹויסֶטר 
כנסייתי מוצגים ויטראז'ים ופסלים 

דתיים. השימוש בברזל ובזכוכית 
בבניית המוזיאון שאב השראה 

ממבנה קריסטל ּפאלאס שבלונדון.

x פארק דּו סאנקֹונֶטֶנר 

הפארק (Parc du Cinquantenaire) והארמון (Palais du Cinquantenaire) נבנו ב�1880, 
לכבוד שנת היובל לעצמאותה של בלגיה, ונחשבים ליפים ביותר מבין מיזמיו הרבים של המלך 

ליאופולד השני. הפארק נבנה בשטח ששימש בעבר לאימוני הצבא. הארמון שבכניסה היה 
אמור להכיל שער ניצחון ושני מתחמי תערוכה גדולים, אך למועד תערוכת האמנות 

והתעשייה בשנת 1880 הושלמו רק שני מתחמי צד לתערוכות. לבסוף הוקצו לעניין משאבים 
נוספים, והבנייה נמשכה עוד 50 שנים נוספות. לפני שהפכו למוזיאונים, התקיימו בשני 

המתחמים הגדולים שמצדי השער ירידי�מסחר; האחרון שבהם נערך ב�1935. המתחמים 
שימשו גם למרוצי סוסים ולביות יונים. בזמן מלחמת�העולם השנייה, נשתלו בפארק ירקות, 

ששימשו להאכלת תושבי בריסל.

שער הניצחון
שער הניצחון, שאמור היה לשמש שער לעיר בריסל, 

הושלם רק ב�1905.

הקשת המרכזית
בראש הקשת ניצב פסל של 

ּבָרּבאנט מניף את הדגל הלאומי 
כשהוא נוהג בקָוודריָגה (מרכבה 

רתומה לארבעה סוסים).

ביתן הֹורָטה

מעבר 
תחתי

שדרה עטורת�עצים
רבים ממטעות עצי הבוקיצה 

והדולב לאורך השבילים ניטעו 
ב�1880.

. מוזיאון סאנקֹונֶטֶנר
צמד חללי התצוגה, שהפכו מאוחר יותר למוזיאון 

קבע, תוכננו על�ידי האדריכל הבלגי ּבֹורדיָאּו בהשראת 
המוזיאונים הוויקטוריאניים של לונדון. בבנייתם נעשה 

שימוש בברזל ובזכוכית, בהשראת קריסטל ּפאלאס.

עולם המכוניות
 (Autoworld) אוסף המכוניות

המוצג באגף הדרומי של 
הארמון הוא מן הטובים 

בעולם. האוסף כולל 
כ�300 מכוניות, ובהן 

מכונית מ�1886, פורד 
מדגם טי מ�1924, 

ולימוזינות אמריקניות 
משנות ה�50 של 

המאה הקודמת.

המסגד הגדול נבנה ב�1880 כמבנה שטות 
בסגנון ערבי; ב�1978 הוא הפך למסגד אמיתי. הפארק חביב על 

ביורוקרטים מהאיחוד 
האירופי ועל משפחות, 
בזמן ארוחת�הצהריים 

ובימים שבת וא'.

. המוזיאון המלכותי לצבא 
ולהיסטוריה צבאית

התצוגה מוקדשת ל�200 שנות 
היסטוריה צבאית של בלגיה, 
וכוללת גם כלי�טיס עתיקים.

אקדח במוזיאון המלכותי 
לצבא ולהיסטוריה צבאית

הכוכבים

מוזיאון סאנקֹונֶטֶנר   .

המוזיאון המלכותי    .
לצבא ולהיסטוריה 

צבאית

מידע שימושי

BRU ,Ave de Tervuren 1040. מפת 
העיר C3 3. טל' 02-6274238. @ 12, 

 ,81 ,80 ,79 ,61 ,60 ,36 ,27 ,22 ,21
 = 7 .Schuman ,Mérode q .83
עולם המכוניות 02-7364165. פתוח 
אפר'-ספט': שבת וא' 10:00-18:00; 

אוק'-מרץ: ג'-ו' 10:00-17:00. & 7 
- המסגד הגדול 02-7352173. 

פתוח ב'-ה' 9:00-16:00

ולוקסמבורג  וריהן של בלגיה  | אז  7677  |  בריסל 

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 262-63 ועמ' 284-86
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מערב אירופה
בלגיה היא מדינה קטנה - שטחה 30,530 קמ"ר ואוכלוסייתה מונה 

כ�11 מיליון איש. היא גובלת בצרפת, בגרמניה, בהולנד ובים הצפוני. 
עיר�הנמל הגדולה ביותר שלה, אנטוורפן, יושבת על שפך�נהר, אך 

שטחי דרום הולנד חוצצים בינה לבין החוף. לוקסמבורג הזעירה 
משתרעת על פחות מעשירית משטחה של בלגיה, והיא אחת המדינות 
העצמאיות הקטנות באירופה. אין לה מוצא לים, והיא גובלת בגרמניה, 

בצרפת ובבלגיה. שתי המדינות מתהדרות בהיסטוריה עשירה ובכלכלה 
מפותחת. שתי המדינות עמדו ליד ערשו של האיחוד האירופי, 
ולכן שוכנים רבים ממוסדות הארגון בתחומן של שתי המדינות.

בלגיה ולוקסמבורג על המפה

מפת הלשונות של בלגיה
בבלגיה נהוגות שלוש שפות רשמיות: צרפתית, הולנדית 
וגרמנית. בפלנדריה שבחציה הצפוני של המדינה דוברים 

הולנדית. בעבר כונתה ההולנדית של תושבי אזור זה 
פלמית, אך היום נקראים כל הניבים ההולנדיים באזור 

הולנדית. בוואלוניה שבחציה הדרומי של המדינה דוברים 
צרפתית. בירת בלגיה, בריסל, שוכנת בפלנדריה ונחשבת 
מבחינה רשמית לעיר דו�לשונית, אך רוב תושביה דוברים 

צרפתית. במזרח המדינה, באזור ִלֶייז', יש קהילה קטנה 
של דוברי גרמנית. מבחינה מנהלתית גבולות השפה 

במדינה תחומים בקשיחות. בפועל, הם גמישים יותר, 
מה שמעורר עוינות לא מעטה במקרים בהם קהילות 

דוברות שפה אחת משויכות לרשות מקומית בה נקוטה 
שפה אחרת. בעשרות השנים האחרונות העמיק הפילוג 

הלשוני והתרבותי בבלגיה והפך סוגיה פוליטית קשה. 

מקרא 
דו�לשוני (צרפתית והולנדית)

הולנדית

צרפתית

גרמנית

מקרא
נמל�תעופה בינלאומי

נמל מעבורות

כביש מהיר

כביש ראשי 

כביש משני

מסילת רכבת

גבול בינלאומי

גבול מחוזי
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להפיק  תוכלו  בעזרתו  מפורט,  שימושי  ומידע  מומחים  של  המלצות  כולל  זה  מדריך 
לוקסמבורג  ועם  בלגיה  עם  היכרות  בפרק  ובלוקסמבורג.  בבלגיה  מטיולכם  המרב  את 
באזור,  התרבות  ושל  ההיסטוריה  של  סקירה  והמחוזות,  המדינות  של  מפות  תמצאו 
אזוריהן של בלגיה  ותיאור של הפסטיבלים והאירועים החשובים במהלך השנה. בפרק 
מסעדות,  על  מידע  ואיורים.  מפות  בליווי  החשובים,  האתרים  מתוארים  ולוקסמבורג 
מלונות, קניות, בידור וספורט מופיע בפרק מידע שימושי, ובפרק חשוב לדעת יש טיפים 

במגוון תחומים, החל בתחבורה ובשירותים רפואיים וכלה בשירותי הטלפון והדואר.

כיצד להשתמש במדריך זה

במפת האיתור תוכלו לראות היכן אתם 
נמצאים ביחס למדינות אחרות באירופה.

הכוכבים מציין אתרים 
שאין להחמיץ.

בלגיה ולוקסמבורג על המפה
מפת ההתמצאות מציגה את מיקומן 

של בלגיה ושל לוקסמבורג ביחס 
למדינות השכנות. במדריך זה 

חולקה בלגיה לשישה אזורי תיירות 
ראשיים, ולוקסמבורג נסקרת כיחידה 

אחת. בפרק אזוריהן של בלגיה 
ולוקסמבורג מוקדש תת�פרק נפרד 

לכל אחד משבעת האזורים.

 אזוריהן של בלגיה 
ולוקסמבורג 

כל אחד משבעת פרקי 
האזורים במדריך נפתח 
במבוא ובמפת המחוז 
בה מצוינים האתרים 

החשובים ביותר. מקרא 
הסמלים של המפות 
נמצא בקפל הכריכה 

האחורית של המדריך.

 האתרים החשובים ביותר 2 
בבלגיה ובלוקסמבורג 
לאתרים אלה מוקדשת 

כפולת עמודים, ובה חתכי 
רוחב של מבנים עתיקים.

בריסל במדריך זה חילקנו את 1   
בירת בלגיה לשני אזורי תיירות. 

לכל אזור מוקדש פרק משלו. 
תיאור מפורט של מרכז העיר 
תוכלו לראות במפת רחובות 

בריסל, בעמ' 92-97.

מידע שימושי לכל האתרים 
החשובים מצורפת מסגרת של מידע 

שימושי, ובה כל המידע שתזדקקו 
לו כדי לתכנן את ביקורכם.

כל האתרים ממוספרים ומצוינים 
במפה; לאחריה מופיע תיאור 

מפורט של כל אתר ואתר, לפי 
סדר המספרים במפת המחוז.

זה  ך  | כיצד להשתמש במדרי  6

שיט תיירותי בתעלת ֵדייֶפר הציורית בּברּוז' העתיקה

על  הצפוני,  הים  לחוף  מיקומה 
צפון  של  הדרכים  צומת 
מערב  את  הפך  אירופה, 

פלנדריה במה לאירועים 
היסטוריים חשובים רבים. 
על אף שתושביה דוברים 
הולנדית, בימי�הביניים 
שלטו בפלנדריה מלכים 

 ,(37-8 (עמ'  צרפתיים 
מצב שהביא לתסכול וסבל רב לתושבי 
החבל. רבות מהערים, ובעיקר ּברּוז', 
ֶחנט, איֶּפר, קֹורטֵרייק וֶפאּורֶנה, התעשרו 
בזכות המסחר בבדים והתפרסמו בגילדות 
החזקות שלהן, ששלטו ביד רמה בתחומי 
האּומנויות. במאה החמש�עשרה חוותה 
מערב פלנדריה תור זהב - דוכסי בורגונדיה 
השתלטו על האזור, והפכו את ּברּוז' 
לבירה הזוהרת של האימפריה שלהם. 
חמש מאות השנים שבאו אחרי�כן, -1500
1945, היו קשות יותר. ראשית, פלנדריה 
אבדה את כתר ההובלה בתחום הסחר, 
הבנקאות והייצור וכלכלתה הצטמצמה 

לחקלאות ולתעשייה ביתית זעירה, כמו 
ייצור תחרה. שנית, האזור 
עבר מיד ליד בין מעצמות 
אירופה: במאה השש�עשרה 
נשלטה מערב פלנדריה על�
ידי הולנד הספרדית, וסבלה קשות 
ממלחמות הדת. במאות הבאות שלטו 
בה האוסטרים, הצרפתים והאנגלים. 
במלחמת�העולם הראשונה עבר כאן 
קו�החזית והלחימה הפכה את האזור 
לשממה, כשאיֶּפר נהרסת כליל. הכל 
השתנה במחצית השנייה של המאה 
העשרים. מחבל הארץ הנחות והעני 
בבלגיה, הפכה פלנדריה אחד המחוזות 
המשגשגים ביותר באירופה. אוצרות 
האדריכלות מימי�הביניים שוחזרו ושופצו, 
והמורשת ההיסטורית של האזור הפכה 
לאחד ממוקדי�העניין הגדולים ביותר שלו. 
היום פלנדריה היא יעד תיירותי מן המעלה 
הראשונה, בזכות הערים הנהדרות, אזורי 
הכפר, החופים ושדות הקרב של מלחמת�

העולם הראשונה.

ה י דר פלנ מערב 
היסטורית  מורשת  בעל  ומרתק,  מקסים  ארץ  חבל  הוא  פלנדריה  מערב 
כמו  יותר  קטנות  ערים  וכן  וֶחנט,  ּברּוז'  כמו  חיים  מלאות  ערים  עשירה, 
של  שליו  כפרי  אזור  משתרע  סביבן  וֶפאּורֶנה.  קֹורטֵרייק  ָאּוֶדנארֶדה, 
חופיו  משתרעים  מצפון  ותעלות.  נהרות  מתעגלות,  גבעות  מישורים, 

החוליים של הים הצפוני.

חוף אֹוסטָדאּונֶקרֶקה: דיג שרימפס בשיטה הפלמית המסורתית, בעגלה רתומה לסוס
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בריסל

ָשרֶלרּוָאה

ָשרֶלרּוָאה

ִלֶייז'

העיר
לוקסמבורג

מוזיאון פֹולֹון

ניֶבל

לּוֶבן�ָלה�ֶנב

ָאֵּבִיי
ֶדה ויֶלר

קֹורֹוָאה�
ֶלה�שאטֹו

ָאֵּבִיי ֶדה
פלֹוֶרף

ז'ארדן
ד'ָאֶנבּוָאה

ָאֵּבִיי ֶדה
מאֶרדסּו

דינאן

ּבראֶסרי דּו ּבֹוק

שאטֹו ֶדה ֶוב

רֹושפֹור

דֹוֶמן ֶדה
גרֹוט ֶדה האן

בזיליק
סן�מאֶטרן

מאריָאמּבּור
טֵריינֶייה

קּובאן

שאטֹו
ֶדה פֵרייר

שאטֹו ֶדה
לאבֹו�סנט�אן

פֹו�ֶלה�קאב
וֹוֶטרלּוואליּבי

נאמּור

ן ואלו ּבָרּבאנט  

נאמּור

לאקס ֶדה
ל'אֹו ד'אֹור

ֶּפטיני

מבט אל מרכז ואלוניה
האוניברסיטה בלּוֶבן�ָלה�ֶנב ושדה�הקרב וֹוֶטרלּו הם שניים ממוקדי�העניין באיזורי 

השפלה הפוריים של ּבָרּבאנט ואלון. בלב המחוז זורם נהר ֶמז, המקשר בין דינאן לבין 
נאמּור. לגדתו שוכנים המצודה של נאמּור, הטירות של ָאֶנבּוָאה ושל פֵרייר, וגם 

המנזרים של פלֹוֶרף ושל מאֶרדסּו. העיירה קּובאן נמצאת באזור פאנֶיה המיוער, סמוך 
לגרֹוט ֶדה נפטון המפורסמות שבֶּפטיני (Petigny). רכבות קיטור מתנשפות בעמק 

וירּוָאה, בין מאריָאמּבּור לבין טֵריינֶייה. מדרום�מזרח לכאן מטפסות גבעות הארדנים, 
ונהר ֶלס חוצב לו נתיב בין גבעות אבן�החול. בקצה הדרום�מזרחי של המחוז נמצאות 

המערות המרהיבות של ָאן�סּור�ֶלס.

ערים ועיירות
1 וֹוֶטרלּו עמ' 196-97

7 ניֶבל
8 נאמּור עמ' 202-203

e דינאן
o מאריָאמּבּור

p קּובאן

f רֹושפֹור

טירות
9 קֹורֹוָאה�ֶלה�שאטֹו

y שאטֹו ֶדה פֵרייר

u שאטֹו ֶדה ֶוב

s שאטֹו ֶדה לאבֹו�סנט�אן

מוזיאונים
2 מוזיאון פֹולֹון

a טֵריינֶייה

כנסיות ומנזרים
6 ָאֵּבִיי ֶדה ויֶלר

0 ָאֵּבִיי ֶדה פלֹוֶרף

r ָאֵּבִיי ֶדה מאֶרדסּו

i בזיליק סן�מאֶטרן

פארקים
q ז'ארדן ד'ָאֶנבּוָאה

אזורי טבע
5 פֹו�ֶלה�קאב

t נהר ֶמז
d דֹוֶמן ֶדה גרֹוט ֶדה האן

מוקדי�עניין
3 ואליּבי

4 לּוֶבן�ָלה�ֶנב
w ּבראסרי דּו ּבֹוק

חלל�הפנים המפואר של מוזיאון ֶדה גֶרסֶּבק ֶדה קרּוָאה בנאמּור

תחבורה
הכביש המהיר הראשי E411 (A4) חוצה את המחוז בכיוון דרום, ומקשר בין בריסל לבין לוקסמבורג. 
 SNCB הרכבות של .(A15) E42 ,מצפון לנאמּור הוא מצטלב עם הכביש הראשי בציר מזרח-מערב

נוסעות לכל הערים הגדולות, ולמספר מצומצם יותר של יעדים באזורים מרוחקים יותר, כמו בין קּובאן 
 TEC) וֶטק ּבָרּבאנט ואלון (TEC Namur-Luxembourg) לבין דינאן. אוטובוסי ֶטק נאמור�לוקסמבורג
Brabant Wallon) נוסעים למספר גדול יותר של יעדים. הסירות בנהר ֶמז מקשרות בין נאמּור לבין 

דינאן. הולכי�רגל ורוכבי�אופניים יכולים להשתמש בשביל ראֶבל 2 (RAVel 2), המוביל ממאריָאמּבּור 
בדרום ועד הּוחארֶדן (Hoegaarden) הסמוכה לֶלֶבן שבפלנדריה; השביל עובר ליד מסילות רכבת 
ישנות ולגדת נהר ֶמז, דרך דינאן ונאמּור. שבילי גראנד ראנדֹוֶנה (GR) להולכי�רגל מרוכזים בדרום.

ראו גם
עמ' 269-71

עמ' 296-97

כל האתרים

מקרא
כביש מהיר

כביש ראשי

כביש משני

כביש צדדי

מסילת רכבת ראשית

מסילת רכבת משנית

גבול בינלאומי

גבול מחוזי

ראו קפל הכריכה האחורית סמלים נוספים במפה
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y סטאבלֹו

10 ק"מ מדרום�מערב למאלֶמדי. מפת 
דרכים n @ £ .6670 * .E3 ָאֵּבִיי 

 ;Place St Remacle 32 ,ֶדה סטאבלֹו
stavelot.be ∑ .080-862706

העיירה היפה (Stavelot) צמחה 
סביב מנזר שנוסד כאן במאה 

השביעית, והמרכז העתיק שלה, 
מקבץ של רחובות וכיכרות 

קטנים, מתהדר בבתי�עץ 
למחצה מהמאה השבע�עשרה. 

 Église) בֶאגליז סן�סבסטיאן
St-Sébastien) תוכלו לראות 

יצירת�מופת מקומית מהמאה 
השלוש�עשרה: כלי שרידים 

מקודשים של ֶרמאקלּו הגמון 
מאסטריכט, מייסד ָאֵּבִיי ֶדה 

 .(Abbaye de Stavelot) סטאבלֹו
מבנה המנזר המרשים, בצבע 

אדום�עז, נבנה במאה השמונה�
עשרה, שופץ ב�2002, ומשמש 

עתה בית לשלושה מוזיאונים. 
מוזיאון מסלול המרוצים של 

 Musée du) ספא�פראנקֹורשאן
 (Circuit de Spa-Francorchamps

מוקדש לתולדות מסלול מרוצי 
גראן פרי השוכן בפראנקֹורשאן 

(Francorchamps), כעשרה ק"מ 
מצפון לכאן. התצוגה כאן כוללת 

מכוניות, אופנועים ומזכרות שונות. 
במבנה המנזר שוכנים גם המוזיאון 

של נסיכות סטאבלֹו�מאלֶמדי 
 Musée de la Principauté de)

Stavelot-Malmèdy) ומוזיאון 
 Musée Guillaume) גיֹום אפולינר

Apollinaire), המוקדש לחייו 
ולפועלו של המשורר הצרפתי 

(1880-1918) שכתב שירים שופעי 
רגש על הארדנים. סטאבלֹו 

ידועה גם בקרנבל אמצע התענית 
המתקיים בה (עמ' 35).

E ָאֵּבִיי ֶדה סטאבלֹו

פתוח מדי יום 10:00-18:00. סגור 
ימים א' וב' של הקרנבל. & - = 

abbayedestavelot.be ∑

e שאטֹו ֶדה 
ָריינהארטשָטיין

 ;Ovitat ,Chemin du Cheneux 50
17 ק"מ מדרום�מזרח לספא. מפת 
דרכים F3. טל' 080-446868.סגור 
ב', ד' ו�ו'. & 8 מדי יום 11:15 
ו�14:30, בחגים לאומיים 14:30. 

reinhardstein.net/blog ∑

 Château de) הטירה
Reinhardstein) נבנתה במאה 

הארבע�עשרה על�ידי אדוני 
ֶום, ונותרה בבעלות צאצאיהם, 

משפחת ֶמֶטרניש הגרמנית. 
ב�1795 היא הותקפה על�ידי 
הצבא המהפכני של צרפת, 
ולאחר מכן ננטשה. ב�1969 

שופצה על�ידי ההיסטוריון 
והאספן ז'אן אֹוֶברלֹו. אפשר 

להצטרף לסיור מאורגן בחדרים 
בעלי חומות�האבן, ולהתרשם 

מריהוט, משטיחי�קיר, מפסלים 
ומשיריונות עתיקים.

r מאלֶמדי

13 ק"מ מדרום�מזרח לספא. 
 £ * F3. 11,830 מפת דרכים
 ;29a ,Place Albert 1er n @

malmedy.be ∑ .080-330250

העיירה (Malmedy), שרוב 
תושביה דוברים צרפתית, היא 

אחת הראשיות באזור קנטון 
ֶד'ֶלה (בהולנדית אֹוסטקאנטֹונס, 

Oostkantons), מחוז�גבול 
שהחליף ידיים פעמים רבות בין 

בלגיה ובין גרמניה. עד שנכבשה 
בידי הצבא המהפכני של צרפת 

היתה מאלֶמדי חלק מנסיכות 
סטאבלֹו�מאלֶמדי, שהתבססה על 

שני מנזרים מהמאה השביעית, 
ונשלטה בידי נסיכים�ראשי�מנזר. 

תעשיות הבדים, אבק�השריפה, 
העורות והנייר הביאו לכאן שגשוג 

כלכלי. היום מאלֶמדי היא בסיס 
נוח לטרקים באזור אֹוט פאנֶיה. 

t טירת ּבּורג�רֹוילאנד

38 ק"מ מדרום�מזרח למאלֶמדי. 
מפת דרכים F3. טל' 080-420046. 

@ פתוח מדי יום 9:00-17:00. 

burg-reuland.be ∑ 0

שרידי הטירה, מהמרשימים 
מסוגם בבלגיה, שוכנים בעיירה 

 ,(Burcht-Reuland) יפה
המתהדרת בבתים עם גגות 

צפחה, בדרום אזור קנטון 
ֶד'ֶלה. הרומים בנו כאן מצודה, 

שהפראנקים הפכו לארמון 
מלכותי; מספרים שאפילו קרל 

הגדול התארח כאן. עם זאת, 
השרידים שתראו כאן היום הם 

ברובם מהמאות ה�10-16. המגדל 
הפינתי העגול וחומות המסך 

הגבוהות נבנו על�ידי רוזני רֹוילאנד, 
שהיו וסאלים של האימפריה 

הרומית הקדושה. לאחר שלואי 
הארבעה�עשר מצרפת בזז 

את הטירה ב�1689 פשטה בה 
העזובה, ולאחר 1804 היא נהרסה.

dominated by the ruins of its lofty castle ,The village of Burg-Reuland

מוקד�העניין העיקרי בה הוא 
קתדרל סן�פייר�פול�ֶא�קירין 

Cathédrale Sts-Pierre-)
Paul-et-Quirinn) מהמאה 

השמונה�עשרה, השוכנת בכיכר 
 .Place Albert 1er ,המרכזית
מאלֶמדי ידועה בעיקר בזכות 

הקווארֶמה (Cwarmê; עמ' 
35), הקרנבל שלפני התענית, 

הנמשך ארבעה ימים.

תצוגה של מכוניות מרוץ במוזיאון מסלול המרוצים של ספא�פראנקֹורשאן, סטאבלֹו

סמלים נוספים במפה
ראו קפל הכריכה האחורית
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הנהר הציורי (Amblève) המתפתל דרך גבעות ויערות 
הוא אחד הנהרות החשובים ביותר בחבל הארדנים. 

מסלולי הליכה מובילים לאורך גדותיו ואל מפלי יובלים 
בנופים מיוערים. בתחילת המסלול תראו מחצבות 

ומסילות רכבת, ואחרי ֵאייָוואי (Aywaille), מרכז שוקק 
לתיירות�קיץ, הופך הנוף פראי יותר, והכביש חובק את 

גדת הנהר, הזרועה אתרי�פיקניקים. מכאן מטפס הכביש 
אל עיירות כמו סטּומֹון (Stoumont), המשקיפות אל נוף 
יפה של העמק. המסלול מסתיים במפלי קּו המרשימים.

u טיול רכב לאורך נהר ָאמּבֶלב 

1 קֹומּבלאן�אֹו�ּפֹון

העיירה (Comblain-au-Pont) שוכנת מדרום לנקודת 
המפגש הציורית של הנהרות אּורט וָאמּבֶלב, ומתהדרת 

בתצורות משונות מסלע דולומיט קשה, שלא נשחק. 
 Découvertes) במערות אבן�הגיר של ֶדקּוֶברט מיסֶטר

Mystères) תוכלו להתרשם מנטיפים מפוסלים.

טיפים לנהגים

נקודת מוצא: מקֹומּבלאן�אֹו�ּפֹון סעו 
בכביש A26, וצאו אל סּפרימֹון 

.(Sprimont)
אורך המסלול: 55 ק"מ
משך הטיול: כחצי יום.

תנאי הדרך: הכבישים צרים ועמוסים, אך 
טובים.

מסעדות: יש מסעדות בקֹומּבלאן�אֹו�ּפֹון, 
בֵאייָוואי ובסטּומֹון.

לשכת מידע לתיירים: ֶרמּושאן: 
ourthe-ambleve.be ∑ ,04-3843544

מקרא
מסלול הטיול

כביש מהיר

כביש אחר

מסילת רכבת

לשכת מידע לתיירים

6 קּו

צמד המפלים הרועמים, 
המרשימים ביותר בבלגיה, צונחים 

במורד סלע, מגובה 15 מ'. יש 
כאן גם פארק�נושא לילדים 
בשם ּפלֹוּפָסה קּו (עמ' 317).

3 סּונֶיה�ֶרמּושאן

Sougné-) הביקור בגרֹוט ֶדה ֶרמּושאן שבעיירה
Remouchamps) כולל שיט בנהר תת�קרקעי.

2 שאטֹו ד'ָאמּבֶלב

מֵאייָוואי מוביל גשר להולכי�רגל מעל הנהר 
 (Château d’Amblève) אל טירה חרבה

הקשורה לאגדת הסוס ָּבאָיאר (עמ' 139).

5 פֹון ֶדה קארֹו

הנהר הגועש והנוצץ זרוע סלעי 
 Fonds de) קוורציט גדולים

Quarreux), שנוצרו לפני 400 
מיליון שנה, ולגדתו עוברים 

מספר שבילי הליכה מסומנים.

4 נאגלאנסּפֹו
שביל הליכה מסומן עובר ביער, לגדת 
נחל נאגלאנסּפֹו (Ninglinspo), ומוביל 

אל שפך הנחל, המכונה 'הקדירה' 
.(La Chaudière ,ָלה שֹודֶייר)

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 271-73 ועמ' 297-99
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nnלשכת מידע לתיירים
המרשימים ביותר בבלגיה, צונחים 

יש מ' 15 מגובה סלע במורד

1 מפת רחובות מאוירת: טּורֶנה 

טּורֶנה (Tournai), אחד המרכזים העירוניים העתיקים בבלגיה, נוסדה ב�600 לפנה"ס. 
העיר הרומית היתה כר פעילות פורה לנוצרים הקדומים, ובהם פיאטוס הקדוש, שפעל 

כאן במאה השלישית לספירה. ייתכן שכלֹוביס (465-511), מלך הפרנקים ומייסד 
השושלת המרובינגית ובית המלוכה הצרפתי, נולד כאן; ֶאֶלאּותאריוס הקדוש היה 

ההגמון הראשון שלו. המרכז העתיק ספוג�היסטוריה, על אף שניזוק קשות מהפצצות 
הגרמנים במלחמת�העולם השנייה. קתדרלת נוטרדאם מעוררת�היראה, מגדל 

הפעמונים הנישא וגראן ּפלאס המרשימה מוקפים רחובות עתיקים ומרוצפי�אבן.

. קתדרל נוטרדאם
הקתדרלה העצומה והמרהיבה עשירה 

בפרטים, כמו כניסה מעוטרת שורות 
של פסלים, ומסך הפרדה מגולף בפאר.

. מגדל הפעמונים
בנייתו של המגדל החלה במאה השתים�

עשרה, אך עיקר המבנה הוא מהמאה 
הארבע�עשרה. זהו מגדל�הפעמונים העתיק 

ביותר בבלגיה, וייחודו טמון בכך שהוקם 
כמבנה עצמאי. יש בו קריון של 44 פעמונים, 
שקול נגינתם הולך ונשמע בכל מרכז העיר. 
ניתן לטפס במעלה 257 המדרגות אל ראש 

המגדל, וליהנות מראשו מנוף מרהיב.

נהר סֶכלט
הנהר, שנקרא כאן ֶאסקֹו (Escaut), מעניק 

לטּורֶנה גישה חיונית לים, ובזכותו הפכה 
העיר למרכז מסחרי חשוב בימי�הביניים.

. גראן ּפלאס
הכיכר המרכזית מוקפת חזיתות רבות 

מהמאה השבע�עשרה, וממזרח חולשים 
עליה מגדלי הקתדרלה. ממערב לכיכר ניצבת 

 Halle des) חזיתו המוזהבת של ָאל ֶדה ְדָרה
Draps, שוק יצרני הבדים) מ�1610. בלב 

הכיכר ניצב פסל של כריסטין ֶדה לאלאן, 
גיבורה מקומית בת המאה השש�עשרה.

בית האוצר של קתדרל נוטרדאם מכיל 
את אחד מאוספי האמנות הדתית יקרי�

הערך בבלגיה, ובו פריטים כמו הכלי 
לשרידים מקודשים של ֶאֶלאּותאריוס 
הקדוש מ�1247, שנישא ברחבי העיר 

במסגרת התהלוכה הגדולה.

ֶאגליז סן�ז'אק
הכנסייה נבנתה במאה השלוש�

עשרה עבור עולי�רגל בדרכם 
אל סנטיאגו דה קומפוסטלה 

שבספרד.

מידע שימושי

89 ק"מ מדרום�מערב לבריסל. 
 £ .69,000 * .B3 מפת דרכים

 ;Place Paul-Emile Janson n @

069-222045. _ התהלוכה 
 tournai.be ∑ .('ספט) הגדולה

ֶאגליז סן�קֹונטאן גראן ּפלאס. פתוח 
 Rue du מדי יום. ֶאגליז סן�ז'אק

Palais St-Jacques. פתוח מדי יום. 
 Place Reine המוזיאון לשטיחי�קיר

Astrid. טל' 069-842073. פתוח 
ד'-ב'. &

המוזיאון לשטיחי�קיר מוקדש 
למורשת האריגה של העיר.

ֶאגליז סן�קֹונטאן
עמודי�האבן האפורים והקמרונות 

 (Église St-Quentin) מעניקים לכנסייה
אווירה מאופקת ושלווה. הכנסייה ניזוקה 

במלחמת�העולם השנייה, ושופצה 
בשנות השישים של המאה הקודמת. 
האוצר החשוב ביותר שלה הוא פסל 

כסף של נוטרדאם (גבירתנו) ֶדה ָלה טֵריי 
.(1724 ;Notre Dame de la Treille)

מקרא
 מסלול מומלץ

RUE DES MAUX

RU
E D

E L´YSER

RUE PIQUET

RUE DES CHAPELIERS

RUE DE COURTRAI

הכוכבים

גראן ּפלאס  .

קתדרל נוטרדאם  .

מגדל הפעמונים  .

QUAI DU MARCHÉ AU POISSON

RUE DU CURÉ NOTRE-DAME RUE D
E L´H

ÔPITAL N
OTRE-D

AME

RUE DE LA LANTERNE

RUE DES ORFÈVRES

RUE PERDUE

RUE DE LA WALLONIE

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 268-69 ועמ' 294-95
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מפת אזור מפת כבישים 4   
של האזור כולו, ובה 
אתרים ממוספרים 

וטיפים מועילים על 
התחבורה באזור.

מסלול הליכה מומלץ 
מסומן בצבע אדום.

תחת תת�הכותרת כל האתרים 
ממוינים האתרים לפי נושאים: 

טירות, מנזרים, מוזיאונים, מבנים 
עתיקים, אתרי נוף וטבע, ועוד.

לשוניות צבעוניות מציינות את 
צבעו של כל אזור, לפי המפתח 

שבקפל הכריכה הקדמי.

מידע שימושי מתחת לכותרת האתר 
מספק את כל המידע הדרוש לביקור בכל 
אתר. להתמצאות קלה ומהירה, מופיעה 

בכל אתר גם הפניה למפת הכבישים 
שבחלק הפנימי של הכריכה האחורית.

 מפת רחובות מאוירת 6 
מתמקדת באזורים החשובים 

ביותר בכל פרק.

מסלולי נהיגה מוקדשים לאזורים 
מעניינים במיוחד במחוז.

מבוא המבוא כולל תיאור של פני הארץ, תולדותיה 3   
ואופיו של כל אזור, ומוסבר בו כיצד התפתח 
במרוצת השנים, ואלו מוקדי עניין יש בו היום.

 מידע מפורט על כל אתר פירוט 5 
של כל האתרים החשובים, כולל 

כתובות, מספרי טלפון, שעות 
פתיחה, דמי כניסה ונגישות לנכים.

7  | זה  ך   כיצד להשתמש במדרי



בריסל
המרכז העתיק  •

מוזיאונים נהדרים  •
אדריכלות אר�נובו שוברת   •

מוסכמות

בירתה המקסימה של בלגיה 
ידועה במרכזה המרהיב, גראן 

ּפלאס (עמ' 56-57). הכיכר 
היפהפייה והתיאטרלית מוקפת 

בתי�גילדה מצועצעים וברים 
ובתי�קפה נעימים. אופייניים 

לאזור גם רחובות להולכי�רגל 
בלבד, מסעדות עם שולחנות 

בחוץ ואינספור חנויות. לא 
רחוק מהמרכז ניצבים מספר 

מבנים מרהיבים בסגנון אר�
נובו; הבולטים בהם הם מוזיאון 

הֹורָטה (עמ' 80), והמוזיאון לכלי 
נגינה (עמ' 65). עם אוצרותיה 

של העיר נמנים מוזיאוני 
האמנות הלאומיים החשובים 

מוזיאון מגריט והמוזיאונים 
המלכותיים לאמנויות היפות 

(עמ' 68-73) בהם מוצגות 

בתי�גילדה מעוטרים סביב גראן ּפלאס בבריסל

לגלות את בלגיה ואת לוקסמבורג

מערב פלנדריה
ניחוח ימי�הביניים בּברּוז'   •

ובֶחנט
חוף הים הצפוני  •

שדות�הקרב של מלחמת�  •
העולם הראשונה

האזור הגובל בחופים ובשמורות 
הטבע של חוף הים הצפוני 

מפורסם בעיקר בצמד 
ערי�המסחר החשובות 

ּברּוז' (עמ' 108-117) וֶחנט 
(עמ' 130-35). ּברּוז' 

היא עיר קטנה ומלאת�
חיים מימי�הביניים, על 

גדת תעלות שלוות. 
בצמד המוזיאונים 

הנהדרים שלה, 
מוזיאון חרּונינֶגה 

מרכז פלנדריה 
ומזרחה

אופנה באנטוורפן  •
מנזרים שלווים  •

מסורות כפריות בּבֹוקֵרייק  •

קצב�חיים רוגע, מרחבים 
פתוחים, ועיר�הנמל החשובה 

ביותר בבלגיה. בימי�הביניים 
היתה אנטוורפן (עמ' 144-55) 

אחת הערים העשירות בעולם, 
והיא שבה לפרוח בתקופתו 

של רובנס. ביתו המשוחזר של 
הצייר, רובנסהאוס (עמ' 

150-51), מייצג היטב את 
רוח תקופתו האופנתית. 

היום אנטוורפן היא 
מרכז נוצץ של אופנה 
עדכנית, וכדאי להציץ 

בחנויותיה. ממזרח 
לאנטוורפן שוכנת עיר 

האוניברסיטה החשובה 
ֶלֶבן (עמ' 160-61), ובה 

כמה מיצירותיו היפות ביותר 
של רובנס ורבות מיצירותיו של 

ברויגל. בני כל הגילים ייהנו 
לבקר בביתו של טינטין, מרכז 

הקומיקס הבלגי (עמ' 62).

קָוודריָגה על שער 
יּוֶּבלפארק בבריסל

ציור 
בסן�ּבאפסקתדרל

(עמ' 114-15) ומוזיאון ֶממלינג 
בֵסיינט יאנסהֹוסּפיטאל (עמ' 
113) מוצגות יצירות קלאסיות 

של המאסטרים הפלמים. ֶחנט 
עתיקה כמו ּברּוז', אך גדולה 
ממנה. עם מוקדי�העניין בה 
נמנים האוניברסיטה וכנסיית 
סן�ּבאפסקתדרל (עמ' 132). 

בקצה הדרומי של מערב 
פלנדריה משתרעים שדות�
הקטל של מלחמת�העולם 

הראשונה, ולצדם בתי�הקברות 
האינסופיים. במוזיאון בשדות 

פלנדריה באיֶּפר (עמ' 124) תוכלו 
ללמוד על הקרבות הנוראים 

ולכבד את זכרם של הנופלים.

לבלגיה  לראשונה  המבקרים  תיירים 
וללוקסמבורג עומדים משתאים נוכח מגוון 

הפעילויות ומוקדי�העניין במדינות. בלגיה 
לשני  ולשונית,  תרבותית  נחלקת, 
דוברת� פלנדריה  נפרדים:  חבלים 

דוברת  ּוואלוניה  בצפון,  ההולנדית 
פלנדריה  בדרום.  הצרפתית 
כמו  עתיקות  בערים  ידועה 
שהיו  ואנטוורפן,  ֶחנט  ּברּוז', 

והשתמרו  רבי�חשיבות,  מרכזי�סחר  בעבר 
רבים.  ומרהיבים  עתיקים  מבנים  בהן 
ושל  ואלוניה  של  יותר  הטרשי  הנוף 
לוקסמבורג הוא חלק מחבל הארדנים 
קתדרלות  ובשתיהן  והמיוער,  ההררי 
המדינות  ברחבי  רבות.  וטירות 
המוקדשים  רבים  מוזיאונים 
וציור  מתחרה   — נושאים  לשלל 

ועד מכוניות ושוקולד.

פרט מתוך תהלוכת הארכידוכסית איזבלה (1616), מאת דניס פאן ָאלסלֹוט (1628-1570)
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מרכז ואלוניה
נהר ֶמז  •

שדה�הקרב של וֹוֶטרלּו  •
מערות נטיפים  •

עורק�החיים של הדרום, נהר ֶמז 
(עמ' 206), מתפתל בין גבעות 
מתעגלות ובין שדות חקלאיים. 

האזור מתאפיין במרבצי אבן�
גיר ובפלגי�מים, וכתוצאה מכך 

יש בו מערות נטיפים (עמ' 
208-209) רבות. בבירת ואלוניה 

נאמּור (עמ' 202-203) תוכלו 
להתרשם מיצירות אמנות מימי�

הביניים מאזור הֶמז בזהב, בכסף 
ובאמייל. בצפון, סמוך לבריסל, 

נמצא שדה�הקרב וֹוֶטרלּו 
(עמ' 196-97), ובו אנדרטאות 

לזכר הקרב המפורסם.

הדוכסות הגדולה 
של לוקסמבורג

העיר לוקסמבורג, הבירה   •
המרתקת

הכרמים לגדתו של נהר מֹוֶזל  •
נופיה המקסימים של ּפטיט   •

סוויס לוקסמבורז'ּוָאז

העיר לוקסמבורג (עמ' 240-45) 
היא היהלום שבכתר הדוכסות. 
העיר השוכנת במיקום מרהיב, 

מעל ערוץ תלול, היתה אחת 
המצודות החזקות ביותר 

באירופה, והשתמרו בה מבנים 
עתיקים רבים, כמו רשת 

הביצורים הנמתחת לאורך 
הצוקים. תיירים רבים באים 

לכאן גם כדי ליהנות מהטבע 
ומהנופים הבתוליים, במיוחד 

באזור שנקרא ּפטיט סוויס (שווייץ 
הקטנה), סמוך לֶאכֶטרנאך (עמ' 

250). עם הטירות המרשימות 
מימי�הביניים שבצפון המדינה 

נמנית קֶלרבֹו (עמ' 252), בה מוצג 
אוסף התצלומים המרשים של 

אדוארד סָטייֶכן, משפחת האדם. 
אל תחמיצו את הביקור בחבל�

היין באזור נהר מֹוֶזל (עמ' 249).

נהר סּור מתלפף סביב ֶאש�סּור�סיּור בדוכסות הגדולה של לוקסמבורג

מזרח ואלוניה
מוזיאונים נהדרים בִלֶייז'  •
חבל הארדנים היפהפה  •

אנדרטאות לזכר מתקפת   •
הארדנים

הגבעות, היערות ועמקי�הנהר 
הפראיים של חבל הארדנים 
(עמ' 174-75) מושלים בנופו 

של האזור. בצפון שוכנת עיר�
העסקים השוקקת ִלֶייז' (עמ' 
216-19), ובה שני מוזיאונים 

נהדרים: במוזיאון גראן קּורטיּו 
מוצג אוסף מרהיב של אמנות 

דקורטיבית, ואילו במוזיאון החיים 
בוואלוניה תוכלו ללמוד על 

ההיסטוריה החברתית, המסורות 
והאמנויות המקומיות. במישורי 

הרמה הביצתיים של אֹוט פאנֶיה 
(עמ' 223) תוכלו לצאת למסע 

בנוף פראי, ואפילו ליהנות 
מסקי�מישור. מדרום לכאן 

מערב ואלוניה
קתדרל נוטרדאם בטּורֶנה  •

מורשת תעשייתית עשירה  •
טירות ומצודות  •

אזור המכרות ובתי�הזיקוק 
סביב הערים ָשרֶלרּוָאה (עמ' 

187) ומֹונס (עמ' 189) היה 
בעבר לבה התעשייתי של 

בלגיה. היום תוכלו לבקר כאן 
באתרי�מורשת מרתקים, כמו 

מעליות�ספינה עצומות ומוזיאוני�
מכרות. מערב ואלוניה ידועה 

גם בזכות טירותיה המרהיבות, 
ובהן הטירות של ָאטר (עמ' 

185), ֶסֶנף (עמ' 187), ובמיוחד 
זו של ֶּבֵליי (עמ' 186). קתדרל 

נוטרדאם בטּורֶנה (עמ' 180-84), 
אחת המרשימות בבלגיה, 

מעידה על חשיבותו ההיסטורית 
המתמשכת של האזור.

שורת העמודים הארוכה באולם�התווך 
של קתדרל נוטרדאם בטּורֶנה

משתרעים העמקים התלולים 
והגבעות של חבל הארדנים; כאן 
נערכה בשנים 1944-45 מתקפת 

הארדנים הנודעת. באזור, 
ובמיוחד בּבאסטֹון (עמ' 230), יש 

מוזיאונים ואנדרטאות המוקדשים 
לה. בקצה הדרומי של האזור 
משקיפה מראש גבעה שאטֹו�

פֹור ֶדה ּבּויֹון (עמ' 232-33), 
שריד לעידן מסעות�הצלב.

בית�העירייה הגותי היפה ביותר 
בבלגיה. נזירי מסדר ּפֶרמֹונטֶרה 

נמשכו לאזור הרוגע, והקימו 
בו מנזרים בטֹונֶכרלֹו (עמ' 

157) ובָאֶפרּבֹוֶדה (עמ' 162). 
המוזיאון הפתוח של ּבֹוקֵרייק 

(עמ' 167) הוא מוקד�עניין 
חשוב באזור: אל מול המבנים 

הכפריים העתיקים בפארק תוכלו 
להתרשם מהמסורות הפלמיות 

העתיקות של חקלאות באזור.

11  |  לגלות את בלגיה ואת לוקסמבורג 
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מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי.

א
 Abbaye d’Aulne ָאֵּבִיי ד‘אֹולן

295 ,190-91
 Abbaye d’Orval ָאֵּבִיי ד‘אֹורבאל

230 ,213
 Abbaye de Villers ָאֵּבִיי ֶדה ויֶלר

199 ,193
 Abbaye de ָאֵּבִיי ֶדה מאֶרדסּו

206 ,193 Maredsous
 Abbaye de ָאֵּבִיי ֶדה פלֹוֶרף

204 Floreffe
 ,73 Evenepoel, Henri ֶאֶבֶנֶּפל, אנרי

217 ,139
(ה)אגודה הבינלאומית לקמפינג 

 Féderation ולקרוואנים
 Internationale de Camping et

260 de Caravanning (FICC)
(ה)אגודה הבלגית לחקר מערות 

 Union Belge de Spéléologie
314

(ה)אגודה הבלגית לרכיבה על סוסים 
 Fédération Belge des Sports

314 Équestres
(ה)אגודה ההולנדית לשיט קאנו 

 Nederlandstalig Kano Verbond
313

(ה)אגודה הוואלונית לתיירות 
 L’Association רכיבה על סוסים

 Wallonne de Tourisme
314 Equestre

(ה)אגודה הלוקסמבורגית לגולף 
 Fédération Luxembourgeoise

314 de Golf
(ה)אגודה הלוקסמבורגית לטניס 

 Fédération Luxembourgeoise
314 de Tennis

(ה)אגודה הלוקסמבורגית לסקי�מים 
 Union Luxembourgeoise de

313 Ski Nautique
(ה)אגודה הלוקסמבורגית לרכיבה 

 Fédération du Sport על אופניים
312 Cycliste Luxembourgeois

(ה)אגודה הלוקסמבורגית 
 Fédération לרכיבה על סוסים

 Luxembourgeoise de Sports
314 Équestres

(ה)אגודה הלוקסמבורגית לשיט 
 Fédération Luxembourgeoise

313 de Voile

(ה)אגודה הלוקסמבורגית לשיט 
 Fédération קאנו וקיאק

Luxembourgeoise de Canoë-
313 Kayak

(ה)אגודה המלכותית של בלגיה 
 Fédération Royale Belge לטניס

314 de Tennis
(ה)אגודה הפלמית לספורט�מים 

 Vlaamse Vereniging voor
313 Watersport

(ה)אגודה הפלמית לתיירות כפרית 
 Vlaamse Federatie voor

 Hoeve-en Plattelandstoerisme
258

(ה)אגודה הצרפתית לגולף בבלגיה 
 Association Francophone de

314 Golf Belge
(ה)אגודה לדיג של בלגיה הצרפתית 

 Fédération Sportive des
 Pêcheurs Francophone de

313 Belgique
(ה)אגודה לסקי�מים של בלגיה 

 Fédération הצרפתית
 Francophone du Ski Nautique

313 Belge
(ה)אגודה לרכיבה על סוסים של 
 Fédération בלגיה הצרפתית
 Francophone d’Equitation

314  
(ה)אגודה לשיט יאכטות של 

 Fédération בלגיה הצרפתית
 Francophone du Yachting

313 Belge
(ה)אגודה לשיט קאנו וקיאק של 
 Fédération בלגיה הצרפתית
 Francophone de Canoë et

313 Kayak
אגודת הגולף הבלגית המלכותית 

 Koninklijke Belgische Golf
314 Federatie

 Fédération אגודת הז‘יט הוואלונית
258 des Gîtes de Wallonie
אגודת הקמפינג של פלנדריה 

 Vlaamse Kampeer en
260 Caravanning Federatie
ֶאגליז סן�ז‘אן�בטיסט�אֹו�ֶּבגינאז‘ 

Église St-Jean-Baptiste-au-
60-61 Béguinage

ֶאגליז סן�ז‘אק�סּור�ָקאּוֶדנֶּברך 
Église St-Jacques-sur-

64 Coudenberg
Église Ste- ֶאגליז סנט�קתרין

60 Catherine

 Église St-Nicolas ֶאגליז סן�ניקולה
59

אגם הברבורים 306
 Edward the אדוארד, הנסיך השחור

38 Black Prince
 Adornes, ָאדֹורֶנס, ָאנֶסלמּוס

116 Anselmus
אדריכלות 28-31

ראו גם אר�דקו, אר�נובו  
אֹואיָדה Ouida ראו ֶדה ָלה ראֶמה, 

מארי לואיז
258 Hoevetoerisme אֹוֶבטֹוריזם

224 Overloop, Jean אֹוֶברלֹו, ז‘אן
108 ,29 Oude Griffie ָאּוֶדה חריפי
ָאּוֶדה מארקט Oude Markt (ֶלֶבן) 

160
156 Oude Schelde ָאּוֶדה סֶכלֶדה

138 Oudenaarde ָאּוֶדנארֶדה
138 Oudenberg ָאּוֶדנֶּברך

 Odevaere, Jozef אֹוֶדפאֶרה, יוֶזף
114

333 Avis אוויס
 ,21 Hautes Fagnes אֹוט פאנֶיה

223 ,175
82 Hôtel Hannon אֹוֶטל ָאנֹון
 Hôtel de Ville אֹוֶטל ֶדה ויל

בריסל 53, 56, 58   
ִלֶייז‘ 216  
מֹון 189   

ספא 222  
(ה)עיר לוקסמבורג 242  

ָשרֶלרּוָאה 187  
ראו גם סטאדהאוס  

82 Hôtel Tassel אֹוֶטל טאֶסל
82 Hôtel Solvay אֹוֶטל סֹולֶבה

 Hôtel אֹוֶטל צ‘אמֶּברלאני
82 Ciamberlani

221 ,213 ,46 ,35 Eupen אֹויֶּפן
אוכל מהיר 277 

אֹוָלה מאנָיה Aula Magna (בריסל) 
64

(ה)אּומנים, התקוממות 1301 38
אונסק“ו, אתרי מורשת עולם

ָאסֹונֶסר פּוניקּוֶלר ֶדה סטֶרּפי�טיּו   
189

מגדלי�פעמונים בלגיים 29  
סּפֶיין 189  

קתדרל נוטרדאם 182  
 Oostduinkerke אֹוסטָדאּונֶקרֶקה

118
122 ,118 Oostende אֹוסֶטנֶדה

157 Op Signoorke אֹוּפ סיניֹורֶקה

אינדקס
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מסעדות 292-93  
מפת העיר 144-45  

מפת רחובות מאוירת 146-47  
מרכז אנטוורפן ודרומה 148-49  

סטאסיֹון אנטוורפן ֶסנטראל   
 Station Antwerpen-Centraal

154
קניות 304  

רובנסהאוס 22, 150-51  
אנטוורפן, המוזיאון לסרטים 

149 Filmmuseum Antwerpen
אנטוורפן סטאדסָכאּוֶּברך 

 Stadsschouwburg Antwerpen
307

 ,23 Ensor, James ֶאנסֹור, ג‘יימס
152 ,122 ,81 ,73 ,50

227 Anselot, Noël ָאנֶסלֹו, נֹוֶאל
82 ,66 Hankar, Paul ָאנקאר, פול

 Henri vu אנרי, הדוכס הגדול
312 ,236 Lëtzebuerg

 Schuur Ter אסם המנזר, ליֶסֶבֶחה
122 Doest, Lissewege

 Espace ֶאסּפאס ארתור מאסֹון
211 Arthur Masson

 Averbode ָאֶפרּבֹוֶדה ּבֹוס ֶאן ֵהייד
162 Bos en Heide

(ה)אקדמיה המלכותית לאמנויות 
 Académie royale des היפות

beaux-arts d’Anvers (אנטוורפן) 
304 ,23

אקוואריום�מוזיאון של ִלֶייז‘ 
 Aquarium-Muséum de Liège

218
אקלים 32-35

229 Herbeumont ֶארֶּבמֹון
ארבעה ראשים של כושים (רובנס) 

72
 ,11 Ardenne (ה)ארדנים, חבל

 ,208-209 ,174-75 ,21 ,15 ,16
313-14

(ה)ארדנים, מתקפת 11, 47, 193, 
251 ,237 ,231 ,205

אר�דקו
307 Buster  

88 L’Archiduc  
89 Movy Club  

אֹוֶטל ֶדה ויל (ָשרֶלרּוָאה) 187  
בזיליק נסיונאל דּו סאקֶרה ֶקר   

Basilique Nationale du Sacre-
Coeur (בריסל) 83

מוזיאון דוד ואליס פאן ּבּוֶרן 81  
(ֶלה) פורום (ִלֶייז‘) 306   

קתדרל נוטרדאם (העיר   
לוקסמבורג) 240

 Ne Me Quitte (ברל) אל תעזבי אותי
63 Pas

 ,50 ,34 Éleuthère ֶאֶלאּותאריוס
183 ,182 ,180

312 LF routes ֶאל.ֶאף. רּוֶטס
 Albert I de אלברט הראשון, המלך

125 ,46 Belgique
 Albert II de אלברט השני, המלך

47 ,18 Belgique
 Albrecht אלברכט השביעי הבסבורג
 162 ,150 ,41 VII von Habsburg

 Alix de Rosoit ָאליקס ֶדה רֹוזּוָאה
185

 Alechinsky, ָאֶלשינסקי, פייר
73 Pierre

ָאמּביֹוריקס ו“הגאלים האמיצים 
267 ,169 Ambiorix “ביותר

אמנויות 19
אמנות הקומיקס הבלגי 24-25  

אמנים בלגיים 22-23  
ציירים פלמיים פרימיטיביסטים   

 ,22 Vlaamse Primitieven
102-103

שטיחי קיר ותחרה 26-27  
אמנות בלגית צעירה, האגודה ל 

73 Jeune Peinture Belge
אמנות בתחנות הרכבת התחתית 23

אמנות הקומיקס הבלגי 23-24
(ה)אמנות התשיעית 25, 62

אמנות רחוב 25
 American אמריקן איירליינס

 330 Airlines
 American אמריקן אקספרס

 326 Express
59 Haen, Jacques de ָאן, ז‘אק ֶדה

אנדרטה וגלוסקמה לחיילים צרפתים 
 Ossuaire français du Mont

127 Kemmel
204 Enderlin, Peter ֶאנֶדרלין, פיטר
283 ,83 ,79 Anderlecht ָאנֶדרֶלכט

 RSC ָאנֶדרֶלכט, מועדון הכדורגל
315 Anderlecht

82 Hannon, Édouard ָאנֹון, אדואר
253 Ansembourg ָאנֶזמּבּורג

 ,51 ,10 Antwerpen אנטוורפן
144-55

אמני אנטוורפן 23  
בידור 306, 307  

ברים ובתי�קפה 292-93  
מגורים 259  

(ה)מוזיאונים המלכותיים לאמנויות   
היפות 152-53

מלונות 266-67  
מסלול הליכה בקֹוֶחלס�אֹוזיֵליי   

155 Cogels-Osylei

226 Houffalize אּופאליז
אֹוּפיטאל נוטרדאם ָא ָלה רוז 

 Hôpital Notre-Dame à la Rose
185

אופנה 86, 149, 304
אופני�הרים, רכיבה על 175

אופניים, רכיבה על 312, 313, 333
אופרה 35, 88, 89, 306, 310

אוצרות השטן (ֶדלביל) 73
35 Octave אֹוקטאב

191 Ursmarus אּורסמארּוס
אזור הזמן של מרכז אירופה 322

אחרי�הצהריים של יום א‘ על האי לה 
 dimanche après-midi גרנד ז‘אט

71 à l’Île de la Grande Jatte
185 Ath ָאט

 ,47 The Atomium (ה)ָאטֹומיּום
84 ,79

 Isabel de איזבל מפורטוגל
 Portugal, Duquesa da

39 Borgonha
 Isabel Clara איזבלה מאוסטריה
162 ,41 Eugenia de Austria

124 IJzertoren ֵאייֶזרטֹוֶרן
ָאייֶנָאס צד אייל בחוף לוב (קלוד 

לורן) 72
330 Air Canada אייר קנדה

אינטרנט 257, 329
 Intercontinental אינטרקונטיננטל

256
317 ,126 ,124 ,105 Ieper איֶּפר

ִאיּפֶרה Ypres ראו איֶּפר 
126 Ypres Salient איּפֶרה ֶסליָאן

 331 Eurolines אירוליינס
330 Eurostar אירוסטאר

אירועים ראו פסטיבלים ואירועים 
מיוחדים

 Banque (ה)אירופי, בנק ההשקעות
 européenne d’investissement

244
(ה)אירופי, האיחוד 237

 Parlement (ה)אירופי, הפרלמנט
75 européen

אירופי, כרטיס ביטוח בריאות 324
 Commission (ה)אירופית, הנציבות

74 européenne
אישה מכוסה בבד על מדרגות 

(מור) 71
 ,274 ,251 Echternach ֶאכֶטרנאך

312 ,310 ,300
אכסניות 258

 Halles de ָאל ֶדה סקארֶּבק
88 Schaerbeek

60 Halles St-Géry ָאל סן�ֶז‘רי
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 ,230 ,228 ,173 ,42 Bouillon ּבּויֹון
317 ,232-33

 Boulenger, ּבּולאנֶז‘ה, איּפֹוליט
139 ,73 Hippolyte

 Bonne ּבֹוֶנה שירמֹוֶלה
117 Chieremolen

244 Boll, Ricardo ּבֹופיל, ריקארדו
 Bokrijk ּבֹוקֵרייק, המוזיאון הפתוח

167 Openluchtmuseum
211 Beauraing ּבֹוראן

77 Bordiau ּבֹורדיָאּו
23 Bury, Pol ּבּורי, פול
 Bosch, ּבֹוש, הירונימוס

135 ,114 ,23 Hieronymous
בזיליקות

אֹונֶזה�ליֶפה�פָראּו פאן   
Onze-Lieve- סֶכרֶּפנהאּוֶפל

 Vrouw van Scherpenheuvel
162

אֹונֶזה�ליֶפה�פָראּוֶבּבאסיליק   
 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek

(טֹונֶגֶרן) 169
בזיליק נסיונאל דּו סאקֶרה ֶקר   

Basilique Nationale du Sacré-
Coeur (בריסל) 79, 83

Basilique St- בזיליק סן�ויליּברֹור  
251 Willibrord

Basilique St- בזיליק סן�מאֶטרן  
207 Materne

Basilique St- בזיליק סנט�אּוֶּבר  
227 Hubert

 Heilig ֵהייליך ּבלּוד ּבאסיליק  
Bloedbasiliek, Brugge (ּברּוז‘) 

111 ,109
St- סן�מרטיֶנסבסיליק  

Martinusbasiliek (האֶלה) 164
St- סן�ֶסרפאסבסיליק  

 Servaasbasiliek, Grimbergen
(חרימֶּברֶכן) 29,  164

בטיחות 324
בטיחות 324-25

בטיחות ובריאות 324-25
בידור בבלגיה 306-309
בידור בבריסל 88-89

בידור בלוקסמבורג 310-11
 Bureaux de ‘ּביּורֹו ֶדה שאנז

change ראו משרדי חלפנות 
 Le Boy Scout ביטאון הצופים

24 Belge
ביטוח 324-25, 332

ביטוח בריאות 324-25
ֵּביילדֶפרהאל Beeldverhaal ראו 

קומיקס

ב
132 Bavo van Gent ּבאבֹו מֶחנט

333 Budget באדג‘ט, השכרת רכב
 Boudewijn ָּבאּוֶדֵויין סיּפארק

316 Seapark
 ,72 ,22 Bouts, Dirk ָּבאּוטס, דירק

160-61
 Bourla ָּבאּורָלה סָכאּוֶּברך

307 Schouwburg
 Beursschouwburg ֶּבאּורסָכאּוֶּברך

88
 Balat, Alphonse ּבאלאט, אלפֹונס

164 ,68
ּבאנד ֶדסיֶנה Bande dessinée ראו 

קומיקס
230 Bastogne ּבאסטֹון

 Barrage de la ּבאראז‘ ֶדה ָלה ז‘יֶלּפ
223 Gileppe

 Barrage ּבאראז‘ ֶדה ָלה ּפלאט ָטאי
191 de la Plate Taille

 Ardenne (ב)ארדנים, תיירות
314 Tourisme

61 ,27 Béguinages ֶּבגינאז‘ים
ָארסכֹוט 162   

 Sint ֶּבֵחיינהֹוף סן אליזבט  
125 Elisabeth Begijnhof

ֶּבֵחיינהֹוף פאן ָאנֶדרֶלכט   
83 Begijnhof van Anderlecht

ֶּבֵחיינהֹופֶקרק Begijnhofkerk (סן   
טָראּוֶדן) 166

ּברּוז‘ 113   
בריסל 60-61  

דיסט 162  
 Groot Begijnhof חרּוט ֶּבֵחיינהֹוף  

(ֶלֶבן) 161
טֹונֶגֶרן 169, 294  
טּורנָהאּוט 156   

 Sint סן�אלקסיּוסֶּבֵחיינהֹוף  
Alexiusbegijnhof (ֶדנֶדרמֹונֶדה) 

139
 Klein Begijnhof קליין ֶּבֵחיינהֹוף  

(ֶחנט) 135
 ,83 ,61 ,60 .59 Béguines ֶּבגיניות

161 ,135 ,113
בד�אנד�ברקפסט 257, 258

81 Buyssens, Jules ּבּוִאיסאן, ז‘ּול
25 Bob et Bobette בוב ובובט

156 Bobbejaanland ּבֹוֶּבָיאנלאנד
בובת ארלקינו 61

 Baudouin de ּבֹודּוָאן, המלך
65 ,47 Belgique

 Baudelaire, Charles ּבֹודֶלר, שארל
203

197 Butte du Lion ּבּוט דּו ליֹון

198 ,62 ,24 Hergé ֶארֶז‘ה
ארכאוסקופ גֹוטפריד מּבּויֹון 

 Archéoscope Godefroid de
 230 Bouillon

(ה)ארכיאופורום של ִלֶייז‘ 
216 Archéoforum

230 Arlon ָארלֹון
 Palais des ארמון האמנויות היפות

Beaux-Arts (בריסל) 88
 Palais des ארמון האמנויות היפות

Beaux Arts (ָשרֶלרּוָאה) 306
29 Art Nouveau אר�נובו

307 Damberd Jazz Café  
ָאסֹונֶסר פּוניקּוֶלר ֶדה סטֶרּפי�  

 Ascenseur Funiculaire de טיּו
189 Strépy-Thieu

בריסל 82  
 De Huis ֶדה האוס סֹוֶננּבלּום  

155 Zonnenbloem
 De Slag ֶדה סלאג פאן ואֶטרלּו  

155 van Waterloo
 De Vier Seizonen ֶדה ִפיר ֵסייסֹוֶנן  

155
ויקטור הֹורָטה 184  

90 Le Falstaff ֶלה פאלסטאף  
מוזיאון הֹורָטה 80, 82, 184  

 Design מוזיאון העיצוב של ֶחנט  
133 Museum Gent

 Cogels-Osylei קֹוֶחלס�אֹוזיֵליי  
155

 Comme Chez Soi קֹום ֶשה סּוָאה  
276

 266 ,162 ,61 Aarschot ָארסכֹוט
 Huis van Erasmus ארסמוס האוס

83
 Desiderius ארסמוס מרוטרדם

 ,79 ,40 Erasmus Roterodamus
160 ,83

 Le Plats (ברל) ארצות השפלה
63 Pays

אשה בשמלה כחולה מול מראה 
(ָואּוֶטרס) 71, 73

אשה מגהצת (ָואּוֶטרס) 152
 ,246 Esch-sur-Sûre ֶאש�סּור�סיּור

274 ,253
אשרה ראו ויזה

אשרות ודרכונים ראו ויזות ודרכונים
 Mémorial אתר ההנצחה ּבֵריינדֹונק

156 Breendonk
אתרי ספא

222 Villa Royale וילה רויאל  
 Thermes de Spa טרם ֶדה ספא  

222
ספא 222  

שֹופֹונֵטיין 221  
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מסעדות 284-87  
מפת האזור 54-55  

מפת רחובות 92-97  
סיור אר�נובו 82  

פארק דּו סאנקֹונֶטֶנר 76-77  
קניות 86-87  

תחבורה 332-35  
 Brussels For All, בריסל לכל
322 Bruxelles Pour Tous

 Brussels Jazz בריסל, מרתון הג‘אז
307 88 ,32 Marathon

בריסל רבתי
מלונות 265  

מסעדות 286-87  
מפת האזור 79  

סיור אר�נובו 82  
בריסל, תחנת המשטרה המרכזית 

324 Police Bruxelles
ֶּברך Burg (ּברּוז‘) 108

63 Brel, Jacques ברל, ז‘אק
 Brangwyn, ּבֶרנגווין, ויליאם קרטיס

112 William Curtis
 Brangwyn, Frank ּבֶרנגווין, פרנק

115 ,112
 In (מק‘קֵריי) בשדות פלנדריה

126 Flanders Fields
(ה)בשורה (ֶקמּפין) 69

(ה)בתולה המשוגעת (ָואּוֶטרס) 81
בתי מרקחת 325

בתי�אוצר
 Le Trésor (ֶלה) טֶרזֹור ד‘אּוָאני  

202 d’Oignies
אֹונֶזה ליֶפה פָראּוֶבּבאסיליק 169  

בזיליק סן�מאֶטרן 207  
סן�קתריָנֶקרק 168  

קֹוֶלז‘יָאל נוטרדאם 220  
קתדרל נוטרדאם 181, 183  

קתדרל סן�פול 218  
בתי�חולים 325

ג
ג‘אז 88, 307

 Jazz Middelheim ג‘אז מיֶדלֵהיים
307

Galéries St- גאֶלרי סנט�אּוֶּבר
86 ,62 ,46 Hubert

282 Gambrinus גאמּברינּוס
Gaspar, Jean- גאסּפאר, ז‘אן�מארי

230 Marie
Gare de Liège- גאר ֶדה ִלֶייז‘�גימאן

219 Guillemins
305 Godiva גודיבה

 Brabantse ּבָרּבאנט, מרד
43 Omwenteling

ברברה הקדושה (ואן אייק) 153
 Broodthaers, ּברֹודֶהרס, מרסל

135 ,73 ,23 Marcel
108-119 ,100 ,10 Brugge ‘ּברּוז

מגורים 264  
מוזיאון חרּונינֶגה 114-15  

מזרח ּברּוז‘ 118-19  
מסעדות 288-89  

מפת העיר 109  
מפת רחובות מאוירת 110-11  

קניות 304  
ּברּוז‘ סטאדסָכאּוֶּברך 

307 Stadsschouwburg Brugge
133 Breuer, Marcel ברויאר, מרסל

 Jan Brueghel de (האב) ברויגל, יאן
22 Oude

 Jan Brueghel de (הבן) ברויגל, יאן
22 Jonge

 Pieter Bruegel (האב) ברויגל, פיטר
 ,81 ,72 ,69 ,67 ,22 de Oude

282 ,149 ,103
 Pieter Bruegel (הבן) ברויגל, פיטר

149 ,72 ,69 ,67 ,22 de Jonge
ברוס, תומס, הרוזן מאיילסברי 

 Bruce, Thomas Earl of
66 Ailesbury

84 Bruparck ּברּופארק
בריאות 324-25

 British Airways בריטיש איירווייז
330

108 ,38 Breydel, Jan ּבֵרייֶדל, יאן
127 Pool of Peace בריכת השלום

ברים ובתי�קפה
בבריסל 90-91  

91 À La Mort Subite  
88 Café Central  

308 Café d’Anvers  
253 Café Jhang Primus  

308 Café Local  
90 Café Metropole  

307 Damberd Jazz Café  
ראו גם מסעדות, בתי�קפה וברים  

ברים ראו ברים ובתי�קפה
52-94 ,10 Bruxelles בריסל

בידור 88-89  
ברים ובתי�קפה 90-91  

בריסל רבתי 78-85  
גראן ּפלאס 56-57  

מגורים 262-63  
(ה)מוזיאונים המלכותיים לאמנויות   

היפות 68-73

 ,295 ,190 ,177 ,35 Binche ּבינש
308

בירה 83, 87, 164, 191, 204-205, 
 ,282-83 ,251 ,230 ,211 ,206

325 ,304
87 Beer Mania  

87 De Bier Tempel  
בלגית 282-83  

 Alcide בית ָאלצ‘יֶדה ֶדה גאסֶּפרי
de Gasperi Gebai (העיר 

לוקסמבורג) 244
 Cour de בית הדין האירופי לצדק

 justice de l’Union européenne
237

 Maison בית המטלורגיה והתעשייה
 de la Métallurgie et de

219 l’Industrie
בית המשפט האירופי לביקורת 

 Cour des comptes חשבונאית
244 ,237 européenne

 Maison des Géants בית הענקים
185

 ,119 Blankenberge ּבלאנֶקנֶּברֶכה
313 ,308

329 Belgacom ֶּבלגאקֹום
 Croix-Rouge (ה)בלגי, הצלב האדום

322 de Belgique
בלגיה ולוקסמבורג לילדים 316-17
בלגיה ולוקסמבורג על המפה 12-13

בלגיים, אמנים 22-23
בלגיים, אתרי ספא 221

 Belgische (ה)בלגית, המהפכה
237 ,114 ,45 Revolutie

 Boudewijn I בלדווין זרוע הברזל
132 van Vlaanderen

204 Belot, Martin ֶּבלֹו, מרטן
 Blues’n Jazz בלוז וג‘אז, פסטיבל

310 Rallye
 Blondeel, ּבלֹונֵדייל, לנסלֹוט

109 Lanceloot
בלט 306, 310

 Blinde ּבלינֶדה ֵאייֶזלסטראט
Ezelstraat (ּברּוז‘) 109, 111
221 Blegny-Mine ּבֶלני�מין

82 Blérot, Ernest ּבֶלרֹו, ארנסט
במקרה חירום 325

בנקאות ראו בנקאות ומטבע
בנקים ומטבע 326-27
בקתות למטיילים 261

 Brouwer, Adriaen ּבָראּוֶאר, אדריאן
138

82 Brunfaut, Jules ּבראנפֹו, ז‘ּול
 Brasserie du Bocq ּבראסרי דּו ּבֹוק

204-205
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 Jérôme דּוֶקנּוָאה האב, ֶז‘רֹום
60 Duquesnoy l’Ancien
226 ,214 Durbuy דּורּבּואי

דיג 313
דיג 313

 Dumas, דיומא, אלכסנדר
62 Alexandre

 Diocletianus דיוקלטיאנוס, הקיסר
117

דיוקן לורן פרּוָאמֹון (ואן ֶדר ֵויידן) 22
דיוקן עצמי (רובנס) 23

דיוקן של גבירה מג‘נובה ובתה (ואן 
דייק) 72

דיוקן של הברון פרנסיס ֶדלֶּבֶקה 
(שמֹולזיחֹוך) 70

דיוקן של מרגריטה קנֹוּפף (קנֹוּפף) 
71

דיוקנן של בלגיה ולוקסמבורג 14-19
251 Dënzelt ֵדיינֶזלט

326 Diners דיינרס
 ,231 ,208 ,205 ,195 Dinant דינאן

296 ,269
 ,293 ,267 ,162-63 Diest דיסט

314
דיסקוטקים ראו מועדונים
251 ,35 Diekirch דיקירך

126 ,124 Diksmuide דיקסָמאּוד
דירות להשכרה וז‘יט 259 

 Delacenserie, ֶדלאסֹונֶסרי, לואי
154 Louis

72 Delvaux, Laurent ֶדלבֹו, לורן
 ,23 ,19 Delvaux, Paul ֶדלבֹו, פול
 ,152 ,123 ,122 ,118 ,114 ,73

217 ,198 ,187
 ,23 Delvoye, Wim ֶדלבּוָאה, וים

204 ,149
73 Delville, Jean ֶדלביל, ז‘אן

 Delacroix, Eugene ֶדָלקרּוָאה, ֶאֶז‘ן
244 ,39

330 Delta דלתא
ֶדֶמאּולֵמייסטר, אן 

 ,148 Demeulemeester, Ann
304

דמותו המתווכת של הטירוף (מגריט) 
73

 ,32 Dendermonde ֶדנֶדרמֹונֶדה
289 ,265 ,138-39

דנטל Dentelle ראו תחרה
Depestre, Julien- ֶדֶּפסטר, ז‘ּוליאן

187 Ghislain
(ה)דרדסים (ֶּפיֹו) 25

 Druon Antigoon דרּואֹון אנטיכֹון
149

245 Draï Eechelen דָריי ֵאייֶכֶלן
דרכונים 321

 de Vlaeminck, ֶדה ולאמינק, רֹוֶז‘ה
313 Roger

 de la ֶדה ָלה ראֶמה, מארי לואיז
154 Ramée, Marie Louise

334 ,333 ,143 ,107 De Lijn ֶדה ֵליין
 de Mey, Michèle ֶדה ֵמיי, מישל אן

306 ,88 Anne
 De Nieuwe ֶדה ניֶבה ּפאֶפָכיי

117 Papegai
 de Smet, Gustave ֶדה סֶמט, גוסטב

136
 ,106 ,46 De Panne ֶדה ּפאֶנה

334 ,118
 De Vlaamse ֶדה פלאמֶסה אופרה

135 Opera
 De Koelweimolen ֶדה קּולֵביימֹוֶלה

117
 de Coninck, ֶדה קֹונינק, פיטר

108 ,38 Pieter
 de Coster, ֶדה קֹוסֶטר, שארל

120 Charles
 de Curtius, Jean ֶדה קּורטיּו, ז‘אן

217
229 Dohan דֹוָאן

דואר 328-29
126 ,124 Dodengang דֹוֶדנחאן

(ה)דוכסות הגדולה של לוקסמבורג 
 Groussherzog vu Lëtzebuerg

234-53
היסטוריה 236-37  

טיול רכב בּפטיט סוויס   
לוקסמבורז‘ּוָאז 250

מגורים 274-75  
מסעדות 300-301  

מפה 238-39  
(ה)עיר לוקסמבורג 240-45  

קניות ובידור 310-11  
דּוֶלה חריט Dulle Griet (ֶחנט) 134

 Dulle Griet (ברויגל) דּוֶלה חריט
149

 Dumoulin, Louis דּומּולאן, לואי
197

 Domein van דֹוֵמיין פאן ָּבאּוָכאּוט
164 Bouchout

 Domaine דֹוֶמן ֶדה גרֹוט ֶדה האן
211 des Grottes de Han
 Domaine de דֹוֶמן ֶדה ֶלקאן

84-85 Laeken
 Domaine de דֹוֶמן ֶדה מארימֹון

188 ,178 Mariemont
 Domaine Thermal דֹוֶמן ֶטרמאל

248
198 Domaine Solvay דֹוֶמן סֹולֶבה

276 ,139 Donkmeer דֹונקֵמייר

 Gutenberg, גוטנברג, יוהאן
148 Johannes

 Godefroid de גֹוטפריד מּבּויֹון
233 ,173 ,64 ,31 Bouillon

 John McCrae ג‘ון מק‘קֵריי, אנדרטת
126 Site

 John Selbach ג‘ון ֶסלּבאך, מוזיאון
168 Museum

גיאוגרפיה והחי והצומח 20-21
 James ג‘יימס ֶאנסֹור, בית

122 Ensorhuis
גילדת הקשתים ראו סכּוֶטרסכילד 

 Longbow Archers’ סן סבסטיאן
Guild

 Monument גינֶמה, אנדרטת
126 Guynemer

 Guynemer, Georges ‘גינֶמה, ז‘ורז
 126

גלישת�רוח 313
 Nationale (ה)גן הבוטאני הלאומי

164 Plantentuin
(ה)גנב (מגריט) 73

 Serpentarium גן�חיות לזוחלים
(ּבלאנֶקנֶּברֶכה) 316

גני�חיות ואקוואריומים 316
גן�החיות ּפלאנֶקנֶדל 157  

פארק ֶמרֵבייּו 248  
פארק פאראדיזיו 185  

גראן ּפלאס Grand Place (בריסל) 
180 ,56-57 ,29 ,10

גראן קארטֶייה ז‘נרל ָאלמֹונד 1940 
 Grand Quartier Général

210 1940 Allemand
 Grand Casino גראן קזינו בריסל

308 Brussels
 Grand Raid גראן ֵריי גֹודפרּוָאה

175 Godefroy
גראן תיאטר ֶדה ָלה ויל ֶדה 

 Grand Théâtre de la לוקסמבורג
310 Ville de Luxembourg

189 Grand Hornu גראנד אֹורנּו
 Grande גראנד ראנדֹוֶנה

179 ,175 Randonnée
גרֹוט ראו מערות

ד
73 Dalí, Salvador דאלי, סלבדור

121 ,120 ,106 Damme דאֶמה
139 De Eendenkooi ֶדה ֵאיינֶדנקּוי

313 ,119 De Haan ֶדה האן
 de ֶדה ואֶכמאֶקֶרה, הרמן

144 Waghemakere, Herman
 Da Vinci דה וינצ‘י, מוזיאון

157 Museum
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 Woestyne, וּוסטין, גוסטב פאן ֶדה
81 Gustave van de
222 Verviers ֶוורִבֶייר
251 Vianden ויָאנֶדן

ויזה 326
ויזות ודרכונים 321

257 Visit Brussels ויזיט בריסל
וילה וֹוּבאן Villa Vauban (העיר 

לוקסמבורג) 244
וילי ּוונדה Willy and Wanda ראו 

בוב ובובט
251 ,35 Willibrordus ויליּברֹורדּוס
 Willem I ויֶלם הראשון, מלך הולנד

236 ,44 der Nederlanden
ויֶלם השני, הדוכס הגדול של 

 Wëllem II. vun לוקסמבורג
239 ,237 ,202 Holland

ויֶלם השלישי, הדוכס הגדול של 
 Wëllem III. vun לוקסמבורג

237 Holland
ויֶלם השלישי מאוראניה (ויליאם 

 William III (השלישי מלך אנגליה
202 of Orange

ויֶלם הרביעי, הדוכס הגדול של 
 Wëllem IV. vu לוקסמבורג

237 Lëtzebuerg
252-53 Wiltz וילץ

ויֶסלקאנטֹוֶרן Wisselkantoren ראו 
משרדי חלפנות

 Maison de Victor ויקטור הוגו, בית
251 Hugo

164 Victoria House ויקטוריה האוס
 ,23 Wiertz, Antoine וירץ, אנטואן

217 ,205 ,75 ,74
206 Wépion ֶוּפיֹון

236 Wenceslaus I וצלאב הראשון
236 Wenceslaus I וצלאב השני

Vresse-sur- וֶרס�סּור�ֶסמּוָאה
228 Semois

ז
 Zuid Abdijmolen ָזאּוד ָאּבֵדיימֹוֶלה

123
163 Zoutleeuw ָזאּוטֶלאּו

 Jambon ז‘אמּבֹון ד‘ָארֶדן
228 ,226 d’Ardennes

 Jean vu ז‘אן, הדוכס הגדול
237 Lëtzebuerg

 Jean I ז‘אן הראשון דוכס ּבָרּבאנט
59 de Brabant

 Jean IV ז‘אן הרביעי דוכס ּבָרּבאנט
160 de Brabant

ז‘ואשים Joachim ראו לואי ה�11, 
מלך צרפת

ו
 ,71 ,23 Wouters, Rik ָואּוֶטרס, ריק

219 ,154 ,115 ,81 ,73
279 Waterzooi ואֶטרזּוי

 Waterloostraat ואֶטרלֹוסטראט
155

 Waterkeyn, ואֶטרֵקיין, אנדרה
84 André

 Vallée de la ואֶלה ֶדה ָלה סאמּבר
191 Sambre

 Vallée des ואֶלה ֶדה ֶסט שאטֹו
253 Sept Châteaux

 Norbert, Abbé ואֶלה, האב נֹורֶּבר
24 Wallez

172 Wala ואלה, שבט
ואלוניה, מבט אל 172-73

 Walter van ואלטר פאן ֵּבייראנדֹונק
304 Beirendonck
198 Walibi ואליּבי

260 Walcamp ואלֶקמּפ
 ,22 ,19 van Eyck, Jan ואן אייק, יאן

 ,116 ,114 ,102-103 ,115 ,39
153 ,133 ,128

 Maison de van Gogh ואן גוך, בית
189

 van Gogh, Vincent ואן גוך, וינסנט
189 ,81

 Van Damme, ואן דאם, ז‘אן�קלוד
307 Jean-Claude

 van Dyck, ואן דייק, אנתוני
 ,139 ,125 ,103 ,72 ,23 Anthony

157 ,153 ,149 ,145
 van der ואן ֶדר ֵויידן, רֹוחיר

 ,72 ,38 ,22 Weyden, Rogier
 236 ,184 ,165 ,135 ,102

 van den ואן ֶדר סטין, הרוזן גי
220 Steen, Comte Guy

 van der ואן ֶדר רֹוֶהה, לודוויג מיס
133 Rohe, Ludwig Mies

313 Van Looy, Rik ואן לּוי, ריק
 Van Cutsem, ואן קּוטֶסם, אנרי

74 Henri
ואנֶדרהּוֶטן Wanderhütten ראו 

בקתות למטיילים
ואנֶדרהּוֶטן לקסמבורג 

261 Wanderhütten Luxemburg
248 Wasserbillig וואֶסרּביליג

 Woodville, וּודביל, ריצ‘רד ֵקייטֹון
196 Richard Caton

ווטרלוו 196-97
298 ,272 ,220 ,46 Huy ִווי

86 Woit, Nicolas ווֹיט, ניקולס
 Vincentius ווינֶקנטיּוס מאֶדלגאריּוס

186 Madelgarius

ה
 Huis de Lalaing האוס ֶדה לאלאן

138
האוס ֶדה קרֹון Huis de Croon ראו 
סיפור השוקולד תחת מוזיאונים 

וגלריות
120 Huis St-Jan האוס סן�יאן

 Huyse de ָהאּוֶסה ֶדה חרֹוֶטה סֶטֶרה
120 Grote Sterre
164 Halle האֶלה

72 Hals, Frans האלס, פראנס
 ,166 ,142 ,101 Hasselt האֶסלט

307 ,293 ,267
 ,20 ,16 Haspengouw האסֶּפנָחאּו

198 ,169 ,166 ,141
40 Habsburg הבסבורג, בית

 ,62 Horta, Victor הֹורָטה, ויקטור
184 ,133 ,82 ,80 ,74

הורים מתאבלים (קולוויץ) 124
121 ,119 ,107 Het Zwin ֶהט זבין

145 Het Steen ֶהט סֵטיין
156 Het Veerhuis ֶהט ֵפיירהאוס
(ה)היסטוריה של בלגיה 37-47

(ה)היסטוריה של הדוכסות הגדולה 
של לוקסמבורג 236-37

 HypoVereinsbank היּפֹוֶבָריינסּבנק
(לוקסמבורג) 244

 Hippodrome היפודרום ֶדה ואלוני
314 de Wallonie

 Hippodrome היפודרום ֶוולינגטֹון
314 Wellington

הליכה 175, 334
הלן פֹורמאן (רובנס) 72

הלקאתו של ישו (רובנס) 145
הנחות 256, 260, 333

 ,19 Henin, Justine הנין, ז‘ּוסטין
314

 Treaty of Utrecht הסכם אּוטֶרכט
43

 Frieden הסכם ֶאקס�ָלה�שאֶּפל
43 von Aachen

 Stadhuis van הסכם השלום, אולם
132 Gent

 Treaty of London הסכם לונדון
239 ,237

 Hepburn, Audrey הפבורן, אודרי
307

 Comte de הרוזן ממארשאן
221 Marchin

הרמת הצלב (ואן דייק) 125
הרמת הצלב (רובנס) 41

הרץ 333
הרקולס והחזיר מארמינתוס (ֶדלבֹו) 

72
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 Kasteel קאסֵטייל אֹוידֹונק  
137 ,136 ,30 ,29 Ooidonk

 Kasteel קאסֵטייל ּבֹופֹורד  
124 Beauvoorde

קאסֵטייל ֶהרטֹוֶכן פאן ּבָרּבאנט   
 Kasteel Hertogen van Brabant

156
 Kasteel van קאסֵטייל פאן ּבֹורֶנם  

156 Bornem
 Kasteel van קאסֵטייל פאן ֵּביירֶסל  

164-65 ,30 Beersel
 Kasteel קאסֵטייל פאן חאסֵּבייק  

165 ,101 van Gaasbeek
 Kasteel van קאסֵטייל פאן לארֶנה  

137 Laarne
Corroy-le- קֹורֹוָאה�ֶלה�שאטֹו  

204 Château
 Château d’Attre שאטֹו ד‘ָאטר  

185 ,31
 Château שאטֹו ד‘ָאמּבֶלב  

225 d’Amblève
 Château שאטֹו ד‘ָאֶנבּוָאה  

204 d’Annevoie
 Château de שאטֹו ֶדה אֹולאנֶפל  

253 Hollenfels
 Château de שאטֹו ֶדה ּבּורֶשה  

252 Bourscheid
 Château de שאטֹו ֶדה ֶּבֵליי  

186 Beloeil
 Château de Vêves שאטֹו ֶדה ֶוב  

207
 Château de שאטֹו ֶדה ויָאנֶדן  

251 Vianden
 Château de שאטֹו ֶדה ֶז‘ֵאיי  

220 ,214 ,30 Jehay
 Château des שאטֹו ֶדה ֶטרם  

221 Thermes
 Château שאטֹו ֶדה לאבֹו�סנט�אן  

211 de Lavaux-Ste-Anne
 Château de שאטֹו ֶדה לארֹוֶשט  

249 Larochette
 Château de שאטֹו ֶדה מֹודאב  

220 Modave
 Château de שאטֹו ֶדה ֶסֶנף  

187 Seneffe
שאטֹו ֶדה ּפראנס ֶדה שיֶמה   
 Château des Princes de

191 Chimay
 Château de שאטֹו ֶדה פֵרייר  

206-207 Freÿr
שאטֹו ֶדה ָריינהארטשָטיין   

224 Château de Reinhardstein
 Château du שאטֹו דּו פֹוסטֹו  

190 Fosteau

 Grote Markt חרֹוֶטה מארקט
(קֹורטֵרייק) 125

 Groten חרֹוֶטן רֹוֶדן דאיֶפֶלה
Rooden Duyvele ראו דּוֶלה 

חריט, ֶחנט 
 Groenendaal חרּוֶננדאל ָארּבֹוֶרֶטם

165 Arboretum
חשמל 322-23

(ה)חשמליות הישנות שלנו (ֶדלבֹו) 23
חתונה כפרית (ברויגל) 72

ט
125 Talbot House טאלּבֹוט האוס

 Tallien, Madame טאליָאן, מאדאם
191

 Tapis de Fleurs טאפי ֶדה פֶלר
 55 ,33

121 Tadorna טדורנות
222 Theux טּו

190 Thuin טּוָאן
 Tombeau du Géant טֹומּבֹו דּו ֶז‘ָאן

228
61 Toone, Antoine טֹון, אנטואן

169 Tongeren טֹונֶגֶרן
85 Tour Japonais טּור ז‘אּפֹוֶנה

טּור נּוָאר Tour Noire (בריסל) 60
טּור�ֶאט�טאקסיס, הקפלה 

66 Tour et Taxis המשפחתית
180-84 Tournai טּורֶנה

מפת רחובות מאוירת 180-81  
קתדרל נוטרדאם 182-83  
156 Turnhout טּורנָהאּוט

 Thielemans, Toots טֶיילמאן, טּו
307

23 Tuymans, Luc ָטיימאנס, לּוק
 Tyne Cot טיין קוט, בית הקברות

126 Cemetery
 Tijl Uilenspiegel טיל אוילנשפיגל

120
 ,87 ,62 ,24 Tintin (ֶארֶז‘ה) טינטין

305 ,198
163 Tienen טיֶנן

טיסה 330
טיפול בבית (ָואּוֶטרס) 115

טיפוס סלעים 175, 250, 261, 
315 ,314

טיפים 277, 323
308 ,248 Châteaux טירות

טירות ומצודות 30-31
 Palais ארמון ָקאּוֶדנֶּברך  

64 Coudenberg
 Het ֶהט חראֶבנסֵטיין  

134 ,130 Gravensteen
 Burcht van טירת ּבּורג�רֹוילאנד  

224 Reuland

25 Johan et Pirlouit ז‘ֹוהן וּפירלּואי
ז‘וזפין-שרלוט, נסיכת בלגיה 
 Joséphine-Charlotte de

237 ,18 Belgique
זֹונינָבאּוד Zoniënwoud ראו פֹוֶרה 

ֶדה סּוָאנֶייה
Seurat, Georges- ז‘ורז‘ ֶסָרה

71 Pierre
 Siegfried זיגפריד דוכס לוקסמבורג

236 von Luxemburg
120 ,119 Zeebrugge ֵזייּברּוֶכה

 Zimmer, Lodewijk זיֶמר, לֹודֵבייק
157

157 Zimmertoren זיֶמרטֹוֶרן
303 Geluck, Plilippe ֶז‘לּוק, פיליפ

 Géry de ֶז‘רי הגמון קאמּבָראי
60 Cambrai

ח
 Geograsch ֶחאֹוחראפיס ָארּבֹוֶרֶטם

165 Arboretum
(ה)חברה העירונית לתחבורה של 

 Société des Transports בריסל
 Intercommunaux de Bruxelles

335 ,334 (STIB)
חברת הרכבות הלאומית של בלגיה 

 Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen SNCB/

333 ,107 NMBS
חגים לאומיים 35

 Pacicatie חוזה השלום של ֶחנט
132 van Gent

46 Traité de Versailles חוזה ורסאי
חוף בלגיה 118-19

117 ,116 Gezelle, Guido ֶחֶזל, חידֹו
(ה)חיבוק (קנֹוּפף) 73

חיי�לילה 88-89
(ה)חלילן (ָואּוֶטרס) 73

130-35 ,100 ,10 Ghent ֶחנט
מגורים 265  

מסעדות 289-90  
מפת רחובות מאוירת 130-31  

323 ,304 ,166 ,101 Jenever ֶחֶנֶפר
 Graslei and חראסֵליי וקֹוֶרנֵליי

Korenlei (ֶחנט) 130, 133
 ,35 Geraardsbergen ֶחרארדסֶּברֶכן

289 ,276 ,138 ,106
 Groot Vleeshuis חרּוט פֵלייסהאוס

(ֶחנט) 134
 Grote Markt חרֹוֶטה מארקט

(אנטוורפן) 144, 146-47
 Grote Markt חרֹוֶטה מארקט

(טיֶנן) 163
חרֹוֶטה מארקט Grote Markt (ליר) 

157
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אֹונֶזה�ליֶפה�פָראּוֶקרק   
Onze-Lieve- פאן ּפאֶמֶלה

138 Vrouwekerk van Pamele
Onze- אֹונֶזה�ליֶפה�פָראּוקתדרל  

 Lieve-Vrouwekathedraal
(אנטוורפן) 144, 147, 158-59

אֹונטאלֶקרק אֹונֶזה�ליֶפה�פָראּו   
Onthaalkerk Onze-Lieve-

Vrouw (ּברּוז‘) 110, 112-13
 Hoofdkerk הּופדֶקרק סן�ֶּברטיֶנס  

125 St-Bertinus
Notre- נוטרדאם ֶדה ָלה שאֶּפל  

67 Dame de la Chapelle
 Notre-Dame נוטרדאם דּו סאּבלֹון  

 66 du Sablon
St- סן�ּבאפסקתדרל  

Baafskathedraal (ֶחנט) 130, 
132

St- סן�ואלּבּורָכֶקרק  
123 Walburgakerk
St- סן�חּומארּוסֶקרק  

157 Gummaruskerk
St-Jan- סן�יאן בפטיסטֶקרק  

136 Baptistkerk
 St-Jacobskerk סן�יאקֹוּבסֶקרק  

(אנטוורפן) 149
St- סן�ליאונרדּוסֶקרק  
163 Leonarduskerk

 St-Niklaaskerk סן�ניקלאסֶקרק  
(ֶחנט) 28, 132-33

 St-Niklaaskerk סן�ניקלאסֶקרק  
(ֶפאּורֶנה) 123

St- סן�סּולּפיטיּוסֶקרק  
162 Sulpitiuskerk

St- סן�סלבטֹורסקתדרל  
Salvatorskathedraal (ּברּוז‘) 112

 St-Pauluskerk סן�ּפאּולּוסֶקרק  
(אנטוורפן) 145, 147

סן�ּפיֶטרסֶקרק ומוזיאון אוצר   
 St-Pieterskerk, פטרוס הקדוש
 Museum Schatkamer van St

Pieter (ֶלֶבן) 160
St- סן�קארֹולּוס ּבֹורֹוֶמאּוסֶקרק  

29 Carolus Borromeuskerk
 St-Catharinakerk סן�קתריָנֶקרק  

(דיסט) 163
 St-Catharinakerk, סן�קתריָנֶקרק  

Maasiek (מאזיק) 168
St- סן�רֹומָּבאּוטסקתדרל  

157 Romboutskathedraal
קֹוֶלז‘יָאל ֶדה סן�פייר�ֶא�פול   

Collégiale des Sts-Pierre-et-
191 Paul

 Collégiale קֹוֶלז‘יָאל נוטרדאם  
220 ,205 Notre Dame

כ
(ה)כלב מפלנדריה (ֶדה ָלה ראֶמה) 

154
כלבו, בתי 86

 Clovis, roi כלֹוביס מלך הפרנקים
37 des Francs

כלכלה 18-19
כנסיות וקתדרלות

 Église des ֶאגליז ֶדה טריניֶטר  
251 Trinitaires

Église St- ֶאגליז סן�ּברֶטֶלמי  
Barthélemy (ִלֶייז‘) 217

ֶאגליז סן�ז‘אן�בטיסט�אֹו�ֶּבגינאז‘   
Église St-Jean-Baptiste-au-

60-61 Béguinage
 Église St-Jacques ֶאגליז סן�ז‘אק  

(טּורֶנה) 180, 
 Église St-Jacques ֶאגליז סן�ז‘אק  

(ִלֶייז‘) 218
ֶאגליז סן�ז‘אק�סּור�ָקאּוֶדנֶּברך   

Église St-Jacques-sur-
64 Coudenberg

 Église St-Joseph ֶאגליז סן�ז‘וֶזף  
196

 Église St-Loup ֶאגליז סן�לּו  
(נאמּור) 203

 Église St-Michel ֶאגליז סן�מישל  
248

Église St- ֶאגליז סן�ניקולה  
59 Nicolas

Église St- ֶאגליז סן�סבסטיאן  
224 Sébastien

Église St- ֶאגליז סן�קֹונטאן  
180 Quentin

Église Ste- ֶאגליז סנט�קתרין  
60 Catherine

אֹונֶזה�ליֶפה�פָראּו ֶּבזּוקינגסֶקרק   
 Onze Lieve Vrouw

122 Bezoekingskerk
אֹונֶזה�ליֶפה�פָראּו פאן   

סֶכרֶּפנהאּוֶפל 162
אֹונֶזה�ליֶפה�פָראּו�ֶטן�ּפּולֶקרק   

Onze-Lieve-Vrouw-ten-
163 Poelkerk

Onze- אֹונֶזה�ליֶפה�פָראּוֶקרק  
Lieve-Vrouwekerk (ָארסכֹוט) 

162
Onze- אֹונֶזה�ליֶפה�פָראּוֶקרק  

Lieve-Vrouwekerk (דאֶמה) 120
Onze- אֹונֶזה�ליֶפה�פָראּוֶקרק  

Lieve-Vrouwekerk (קֹורטֵרייק) 
125

Onze- אֹונֶזה�ליֶפה�פָראּוֶקרק  
Lieve-Vrouwkerk (סן טָראּוֶדן) 

166

 Château Comtal שאטֹו קֹומטאל  
211

שאטֹו�פֹור ד‘ֶאקֹוסין�לאלאן   
Château-Fort d’Écaussinnes-

187 Lalaing
 Château-Fort שאטֹו�פֹור ֶדה ּבּויֹון  

232-33 ,31 de Bouillon
Château- שאטֹו�פֹור ֶדה מֹונֶטגל  

206 Fort de Montaigle
טלוויזיה 329

טלפון 328
 1138 1138 Ten Duinen ֶטן דָאּוֶנן

123
טניס 314

 Teniers II, David ֶטנירס הבן, דויד
23

 Éverard ט‘ֶסרקלאס, ֶאבראר
56 t’Serclaes

טעם הדמעות (מגריט) 73
236 Treveri טֶרֶברי, שבט

166 Trudo טרּודֹו
210-11 Treignes טֵריינֶייה

טריּפטיכֹון מֹוֵרייל (ֶממלינג) 114
 Transport En טרנספֹור ָאן קֹומאן

333 Commun (TEC)
 Transvaalstraat טָרנסָפלסטראט

155
241 Turner, JMW טרנר, וויליאם

טרקים 312

י
יאכטות, שיט 313

62 Jeanneke-Pis יאֶנֶקה�ּפיס
יהלומים 304, 154

(ה)יהלומים, מוזיאון 
305 Diamantmuseum

יּוֶּבלפארק Jubelpark ראו פארק דּו 
סאנקֹונֶטֶנר

43 Joseph II יוזף השני מאוסטריה
75 Justus Lipsius יּוסטּוס ליּפסיּוס
 Jordaens, Jacob יורדאנס, יאקוב

182 ,152 ,103 ,72 ,23
יין 35, 310, 249

(ה)יין הקדוש מדמו של ישו 162
ילדים 316-17

בגדים 304  
טיול עם 258, 321  

מסעדות 277  
קומיקס 24-25  

 ,16 ,12 Noordzee (ה)ים הצפוני
 ,122 ,118 ,105 ,100 ,37 ,20

281 ,278 ,188
 Jacques de Zébédée יעקב בן זבדי

64
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172 Leuze-en-Hainaut לּוז�ָאן�ֶאנֹו
 Logements pour לֹוז‘מאן ּפּור ֶז‘ן

259 jeunes
לוטו ארנה Lotto Arena (אנטוורפן) 

307
 Lombard, לֹומּבאר, לאמֶּבר

217 Lambert
330 Lufthansa לופטהנזה

330 Luxair לוקסאייר
 Stad Lëtzebuerg לוקסמבורג, העיר

 240-45
בידור 311  

מגורים 274-75  
מסעדות 300-301  

מפת העיר 241  
מפת רחובות מאוירת 146-47  

קניות 311  
לוקסמבורג, חברת הרכבות 

 Chemins de Fer של
331 Luxembourgeois

72 Lorrain, Claude Le לורן, קלוד
ליאופולד הראשון, מלך בלגיה 

 ,44 Léopold I de Belgique
64 ,62

ליאופולד הראשון, קיסר האימפריה 
 Leopold I. הרומית הקדושה

42 HRR
ליאופולד השני, מלך בלגיה 

 ,46 ,43 Léopold II de Belgique
84 ,83 ,64

ליאופולד השלישי, מלך בלגיה 
47 Léopold III de Belgique

23 Little Nemo ליטל נמו
 ,213 ,193 ,173 ,141 Liège ‘ִלֶייז
 ,306 ,302 ,298 ,272 ,216-19

335 ,315
291 ,122 Lissewege ליֶסֶבֶחה

 Lippens, Comte ליֶּפנס, הרוזן ליאון
121 Léon

 ,308 ,295 ,277 ,267 ,157 Lier ליר
244 Lasdun, Denys ֶלסֶדן, דניס

לשכות מידע לתיירים 320-21
לשכת המידע הבלגית לתיירים: 

 Belgian Tourist בריסל�ואלוניה
321 Office: Brussels-Wallonia

מ
22 Mabuse, Jan מאּבּוֶסה, יאן
(ה)מאבק לעצמאות 44-45

276 ,138 Mattentaart מאֶטנטארט
185 Mahy, Ghislain מאי, גיסָלה
185 Mahymobiles מאימובילס

148-49 Maagdenhuis מאכֶדנהאוס

לאֶקנהאֶלה Lakenhalle (ֶחנט) 132
 Lacs de l’Eau לאקס ֶדה ל‘אֹו ד‘אֹור

191 d’Heure
 ,261 ,249 Larochette לארֹוֶשט

300
 ,160-61 ,101 ,33 ,28 Leuven ֶלֶבן

293 ,267
לגלות את בלגיה ואת לוקסמבורג 

10-11
 Le Bois du (ֶלה) ּבּוָאה דּו קאזֶייה
 Marcinelle) ,מארסיֶנל) Cazier

187
59 La Bourse ָלה ּבּורס

 Les Grès de (ֶלה) גֶרה ֶדה ָלה רֹוש
226 la Roche

23 Les XX (ֶלה) ואן
 ,269 ,188 La Louvière ָלה לּוִבֶייר

295
 ,67 Les Marolles (ֶלה) מארֹוֶלה

87 ,86
(ֶלה) ָמָגזאן וֹוֶקה ראו מרכז הקומיקס 

 Les Magasins Wauquez הבלגי
 La Maison ָלה ֶמזֹון ֶדה ּבּולאנֶז‘ה

57 des Boulangers
 La ָלה ֶמזֹון ֶדה דּוק ֶדה ּבראּבֹון

 Maison des Ducs de Brabant
57

(ֶלה) סאנטֶייה ֶדה גראנד ראנדֹוֶנה 
 Les Sentiers de Grande

312 Randonnée
207 Les Souterrains (ֶלה) סּוֶטראן

306 Le Forum (ֶלה) פורום
57 Le Pigeon (ֶלה) ּפיז‘ּון

(ֶלה) ֶּפרֹון Le Perron (ִלֶייז‘) 216
57 Le Cornet (ֶלה) קֹורֶנה

 Le Roi (ֶלה) רּוָאה ד‘ֶאסּפאנֶייה
90 ,57 d’Espagne

La Roche-en- ָלה רֹוש�ָאן�ָארֶדן
231 ,226 Ardenne

57 Le Renard (ֶלה) ֶרנאר
להט“ב, מגורים 259

להקת הבלט המלכותית של 
 Ballet royal de Flandre פלנדריה

306
 Lodewijk לואי השני, רוזן פלנדריה

38 van Male
לואי ה�11 העכביש, מלך צרפת 

 Louis XI l’universelle aragne
39

 Louis XIV, לואי ה�14, מלך צרפת
236 ,207 ,42 roi

191 Lobbes לֹוּב
 Louvain-la-Neuve לּוֶבן�ָלה�ֶנב

 296 ,198

כנסיות וקתדרלות, המשך
Collégiale St- קֹוֶלז‘יָאל סן�ואנסֹון  

186 Vincent
 Collégiale קֹוֶלז‘יָאל סנט�וֹודרּו  

189 Ste-Waudru
 Collégiale קֹוֶלז‘יָאל סנט�ֶז‘רטרּוד  

199 ,28 Ste-Gertrude
קֹוֶלז‘יָאל ֶקרק פאן סן�ּפיֶטֶרן�סן�  

Collégiale Kerk van St- חידֹו
83 Pieteren-St-Guido

 Cathédrale קתדרל נוטרדאם  
Notre-Dame (העיר לוקסמבורג) 

240 ,182-83 ,181
 Kathedraal קתדרל סן דֹוֶנסיֹון  
 ,109 Sint-Donaaskathedraal

112
קתדרל סן מישל�ֶא�גּודּול   

Cathédrale Sts-Michel-et-
Gudule (בריסל) 63, 93

 Cathédrale קתדרל סן�לאמֶּבר  
216 St-Lambert

Cathédrale St- קתדרל סן�פול  
Paul (ִלֶייז‘) 218

קתדרל סן�פייר�פול�ֶא�קירין   
Cathédrale Sts-Pierre-Paul-et-

224 Quirinn
כספומטים 326

84 The Village (ה)כפר
כרטיס איגוד הקמפינג הבינלאומי 
 Camping Card International

260
כרטיסי אשראי 257, 302, 326

כתבי�עת 329

ל
 240 l’Aveugle, Jean ל‘אבֹוגל, ז‘אן

לאומנות פלמית בבלגיה 125
146 Lambeaux, Jef לאמּבֹו, ג‘ף

299 ,222 Limbourg לאמּבּור
לאמֶּברטּוס ממאסטריכט 

227 Lambertus van Maastricht
 Lamoral, לאמֹוראל רוזן ֶאגמֹונט

165 ,67 ,41 comte d’Egmont
191 Landelin לאנֶדלינּוס

לאנדקוֹמאנֶדֵריי ָאלֶדן ּביֶסן 
 Landcommanderij Alden

168-69 ,142 ,140 ,31 Biesen
 Langerock, Pierre לאנֶז‘רוק, פייר

83
145 Lange Wapper לאנֶחה ואֶּפר

126 Langemark לאנֶחמארק
 Lanchals, Pierre לאנשאל, פייר

113
24 Lucky Luke (מוריס) לאקי לּוק
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בשדות פלנדריה 124  
דֹוֶדנחאן 124  

 Hof van הֹוף פאן ּבּוסֵליידן  
157 Busleyden
וילה וֹוּבאן 244   

חזיתו של מוזיאון חרּונינֶגה 114  
ֶטן דָאּוֶנן 1138 123  

לאֶקנהאֶלה, ָאּוֶדנארֶדה   
138 Lakenhalle

185 Mahymobiles מאימובילס  
122 Mu.ZEE מּוזי  

 Musée מוזיאון ָאנֶזמּבּורג  
217 d’Ansembourg

מוזיאון אנטוורפן לאמנות   
 Museum van בת�זמננו

 Hedendaagse Kunst
149 Antwerpen (M HKA)

198 Musée Hergé מוזיאון ֶארֶז‘ה  
מוזיאון בירת הֶחֶזה של בריסל   

 Musée Bruxellois de la Gueuze
83

 Het Huis van מוזיאון בית ָאֵליין  
134 ,131 Alijn

 BELvue מוזיאון ֶּבלוּו והָקאּוֶדנֶּברך  
65 Museum, Coudenberg

125 Broelmuseum מוזיאון ּברּול  
מוזיאון ג‘ון ֶסלּבאך 168  

 Musée Gaspar מוזיאון גאסּפאר  
(ָארלֹון) 230

מוזיאון גבירתנו של הקדרות   
Museum Onze-Lieve-Vrouw-

ter-Potterie (ּברּוז‘) 117
 Museum מוזיאון גוסטב ֶדה סֶמט  

136 Gustave de Smet
 Musée מוזיאון גראן קּורטיּו  

217 Grand Curtius
 Musée de מוזיאון דגמי הטירות  

la Maquette (קֶלרבֹו) 252
 De מוזיאון ֶדה גֶרסֶּבק ֶדה קרּוָאה  
 Groesbeeck de Croix Museum

 203
 Musée de la מוזיאון ֶדה ָלה ֶלף  

Leffe (דינאן) 205
מוזיאון דויד ואליס פאן ּבּוֶרן   

 Musée David et Alice van
81 Buuren

 Museum מוזיאון דֹונט�דאֶננס  
136 Dhondt-Dhaenens

 Musée de מוזיאון האוויר הפתוח  
Plein Air, Fond-de-Gras (פֹון�

ֶדה�גָרא) 248
 Modemuseum מוזיאון האופנה  

(אנטוורפן) 148

מגורים
אֹוֶבטֹוריזם ושאמּבר ד‘אֹוט 258  

בבריסל 262-63  
בד�אנד�ברקפסט 258  

דירות להשכרה וז‘יט 259  
טיול עם ילדים 25  

להט“בים 259  
מלונות�דירות 258  

נוער וטווח המחירים הזול 258  
נכים, מטיילים 258  

קמפינג ובקתות כפריות 260-61  
 ,19 Magritte, René מגריט, רנה

83 ,73 ,70 ,68 ,23
מדאם ֶרקאמֶייה (דוד) 152

(ה)מהפכה הצרפתית 43
 Mobutu Sese מֹוּבּוטּו ססה סקו

85 Seko
 Het Huis van מוזיאון בית ָאֵליין

134 ,131 Alijn
(ה)מוזיאון האקולוגי של וירּוָאה 

210 Ecomusée du Viroin
מוזיאון המלחמה של ּבאסטֹון 

 ,230 Bastogne War Museum
231

(ה)מוזיאון המלכותי לאמנויות 
 Koninklijk Museum voor היפות

152-53 Schone Kunsten
 Écomusée מוזיאון המרכז המחוזי

188 Regional du Centre
(ה)מוזיאון הפתוח החומה 

 Openluchtmuseum האטלנטית
122 Atlantikwall

 Éditions Jacques מוזיאון ז‘אק ברל
63 Brel

 Salons (ה)מוזיאון לאמנויות היפות
139 voor Schone Kunsten

(ה)מוזיאון לאמנויות היפות של מֹונס 
189 Beaux-Arts Mons

מוזיאון מגריט ראו המוזיאונים 
המלכותיים לאמנויות היפות

מוזיאון ֶממלינג בֵסיינט�יאן�
Memling in Sint-Jan- הֹוסּפיטאל

113 Hospitaalmuseum
מוזיאונים וגלריות 323

(ֶלה) ּבּוָאה דּו קאזֶייה 187  
(ֶלה) גֶרה ֶדה ָלה רֹוש 226  

226  
ֶאם�מּוזיאֹום M-Museum (ֶלֶבן)   

161
ארכאוסקופ גֹוטפריד מּבּויֹון 230  

112 Arenthuis ָאֶרנטהאוס  
ארסמוס האוס 83  

אתר ההנצחה ּבֵריינדֹונק 156  
בית המטלורגיה והתעשייה (ִלֶייז‘)   

219

 ,224 ,46 ,35 Malmedy מאלֶמדי
299 ,273

228 Membre מאמּבֶרה
 ,56 ,53 Manneken-Pis מאֶנֶקן�ּפיס

226 ,138 ,62 ,60
267 ,168 ,143 Maaseik מאסיק

138 Marbol מארּבֹול
 Marolles מארֹוֶלה מארֶשה אֹו ּפּוס

Marché aux Puces ראו ֶלה 
מארֹוֶלה 

 Margiela, מארז‘יֶאָלה, מרטן
304 ,148 ,87 ,86 Martin
 Marie de מארי מבורגונדיה

39 Bourgogne
מארי�אדלייד, הדוכסית הגדולה של 
 Marie-Adélaïde vu לוקסמבורג

237 Lëtzebuerg
210 Mariembourg מאריָאמּבּור

 Maria van מאריה מהונגריה
188 Hongarije

263 ,259 ,256 Marriott מאריוט
מארי�לואיז, המרקיזה של ארקונטי-

 Marie-Louise, ויסקונטי
 Marquise Arconati-Visconti

165
 Marck, Erard מארק, ֶארארד ֶדה ָלה

222 de la
 Marché du מארֶשה דּו מידי

86 Midi
 Irish Peace מגדל השלום האירי

127 Tower
מגדלי�פעמונים 29

ֶּבלפֹורט Belfort (ּברּוז‘) 108, 111  
ֶּבלפֹורט Belfort (ֶחנט) 131, 132  

 Beffroi de ֶּבפרּוָאה ֶדה טּוָאן  
190 Thuin

ֶדנֶדרמֹונֶדה 139  
טּורֶנה 29, 180-81, 184  

ליר 157  
מֹונס 189  

קֹורטֵרייק 125  
ָשרֶלרּוָאה 187  
מגורים 256-75

בריסל 262-63  
(ה)דוכסות הגדולה של   

לוקסמבורג 274-75
מזרח ואלוניה 271-73  
מערב ואלוניה 268-69  

מערב פלנדריה 264-66  
מרכז ואלוניה 269-71  

מרכז פלנדריה ומזרחה 266-67  
קמפינג ובקתות כפריות 260-61  

רשימת המלונות 262-75  
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מוזיאון המרכז המחוזי 188  
 Suikermuseum מוזיאון הסוכר  

(טיֶנן) 163
 Design מוזיאון העיצוב של ֶחנט  

133 ,130 Museum Gent
 Stadsmuseum (ה)מוזיאון העירוני  

(אֹויֶּפן) 221
 Ste.M, (ה)מוזיאון העירוני  

139 Stedelijk Museum
(ה)מוזיאון העירוני הֹופסטאט   
 Stadsmuseum de Hofstadt

162-63
(ה)מוזיאון העירוני ֶהט טֹוֶרֶקה   

 Stedelijk Museum Het Toreke
163

(ה)מוזיאון העירוני ֶחבארט�  
 Gemeentelijk Museum מיֶנה

136 Gevaert-Minne
(ה)מוזיאון העירוני לאמנות בת�  

 Stedelijk Museum voor זמננו
135 Actuele Kunst (SMAK)

(ה)מוזיאון העירוני על�שם וייץ   
 Stedelijk פאן ֶקמֶּפן והברון קרולי
 Museum Wuyts-Van Campen

157 en Baron Caroly
(ה)מוזיאון העירוני של ֶחנט   

 Stadsmuseum Gent (STAM)
135

(ה)מוזיאון הפתוח ּבֹוקֵרייק 167  
 Friet Museum מוזיאון הצ‘יפס  

108
 Musée du מוזיאון השוקולד  

Chocolat (אֹויֶּפן) 221
מוזיאון התחפושות והתחרה   

 Musée du Costume et de la
58 Dentelle

 Musée מוזיאון ֶוולינגטֹון  
197 Wellington

75 Musée Wiertz מוזיאון וירץ  
 Guido מוזיאון חידֹו ֶחֶזל  

116 Gezellemuseum
 Groeninge מוזיאון חרּונינֶגה  

114-15 Museum
מוזיאון טאקסאנדריה   

156 Taxandriamuseum
 Musée ‘מוזיאון ינקלביץ  

188 Ianchelevici
 Sanctuary מוזיאון יער�המפלט  

127 Wood Museum
(ה)מוזיאון לאמנויות דקורטיביות   

 Musée על�שם פרנסואה דּוֶאסֶּבר
 des Arts Décoratifs François

Duesberg (מֹונס) 189
(ה)מוזיאון לאמנויות היפות 139  

(ה)מוזיאון הלאומי   
 Nationale להיסטוריה צבאית

 Militärgeschichtsmusée
(דיקירך) 251

(ה)מוזיאון הלאומי לֶחֶנֶפר   
 Nationaal Jenevermuseum

166
 Musée (ה)מוזיאון הלאומי ליין  

249 National du Vin
(ה)מוזיאון הלאומי לכלי�רכב   

 Conservatoire National עתיקים
 de Véhicules Historiques

(דיקירך) 251
(ה)מוזיאון הלאומי לכריית ברזל   

 Musée National des Mines de
248 Fer

(ה)מוזיאון הלאומי למשחקי   
 Nationaal Museum van קלפים

de Speelkaart (טּורנָהאּוט) 156
(ה)מוזיאון הלאומי לפשתן   

125 Nationaal Vlasmuseum
מוזיאון המאפייה   

123 Bakkerijmuseum
 Musée des מוזיאון הֶמגאליתים  

Mégalithes (דּורּבּואי) 226
(ה)מוזיאון המחוזי אמיל ֶפרהאֶרן   

 Provinciaal Museum Emile
156 Verhaeren

(ה)מוזיאון המחוזי לאמנות עתיקה   
 Musée Provincial des Arts

Anciens (נאמּור) 202
(ה)מוזיאון המחוזי לארכיאולוגיה   

 Regionaal Archeologisch
168 Museum

(ה)מוזיאון המחוזי על�שם   
 Musée Provincial ֶפליסיָאן רֹוּפס

203 Félicien Rops
 Musée de la מוזיאון המלחמה  

Guerre (קֶלרבֹו) 252
מוזיאון המלחמה של ּבאסטֹון   

231 ,230
(ה)מוזיאון המלכותי לאמנויות   

היפות 152-53
(ה)מוזיאון המלכותי למרכז   
 Musée Royal de אפריקה

85 l’Afrique Centrale
(ה)מוזיאון המלכותי לצבא   

 Musée ולהיסטוריה צבאית
 Royal de l’Armée et d’Histoire

77 ,76 Militaire
(ה)מוזיאון המלכותי של מארימֹון   

 Musée Royal de Mariemont
188

 Musée מוזיאון המנזר, ֶאכֶטרנאך  
251 de l’Abbaye

מוזיאונים וגלריות, המשך
מוזיאון האופנה של האֶסלט   

166 Modemuseum Hasselt
(ה)מוזיאון הבינלאומי לקרנבל   

 Musée International ולמסיכות
190 du Carnaval et du Masque

 Musée du Fer מוזיאון הברזל  
(פּורנֹו סן�מישל) 227

Gallo- (ה)מוזיאון הגאלו�רומי  
169 Romeins Museum

 Musée Ducal מוזיאון הדוכסות  
(ּבּויֹון) 230

מוזיאון ההתנגדות ומחנות הריכוז   
 Musée de la Résistance et des

220 Camps de Concentration
מוזיאון הֹוף פאן ּבּוסֵליידן   

 Museum Hof van Busleyden
157

 ,80 Musée Horta מוזיאון הֹורָטה  
82

מוזיאון הזיכרון ּפאֶסנֶדל   
 Memorial Museum

127 Passchendale
 Musée מוזיאון החיים בוואלוניה  
de la Vie wallonne (ִלֶייז‘) 216

מוזיאון החיים הכפריים בוואלוניה   
 Musée de la Vie Rurale en

Wallonie (פּורנֹו סן�מישל) 227
(ה)מוזיאון היהודי לגירוש   

 Joods Museum van ולהתנגדות
Deportatie en Verzet (ֶמֶכֶלן) 

157
מוזיאון היהלומים, אנטוורפן 154  

 Musée A מוזיאון היין והפולקלור  
249 Possen

(ה)מוזיאון הימי ֶמרקאטֹור   
122 Zeilschip Mercator

 Musée de la מוזיאון הכביסה  
Lessive (ֶוורִבֶייר) 222

 Hopmuseum מוזיאון הכישות  
125

מוזיאון הכסף סֶטרקסהֹוף   
154 Zilvermuseum Sterckshof

 Musée de la מוזיאון הכרייה  
221 Mine

(ה)מוזיאון הלאומי לאמנויות ייצור   
 Musée הבירה ועיבוד העורות

 National d’Art Brassicole et de
252 la Tannerie

(ה)מוזיאון הלאומי להיסטוריה   
 Musée National ולאמנות
d’Histoire et d’Art (העיר 

לוקסמבורג) 241
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מוזיאון שלהי המאה התשע�  
עשרה Musée Fin de Siècle ראו 
המוזיאונים המלכותיים לאמנויות 

היפות 
(ה)מוזיאונים המלכותיים לאמנויות   

 Musées היפות של בלגיה
 Royaux des Beaux-Arts de

68-73 Belgique
(ה)מוזיאונים המלכותיים לאמנות   

 Musées Royaux ולהיסטוריה
77 d’Art et d’Histoire

מרכז החלל האירופי (טראנסין)   
227

 Centre מרכז החריטה וההדפסה  
 de la Gravure et de l’Image

189 Imprimée
מרכז הקומיקס הבלגי 62  

(ה)מרכז התיירותי לצמר ולאופנה   
 Centre Touristique de la Laine

et de la Mode (ֶוורִבֶייר) 222
 Centre מרכז פייר�ז‘וזף ֶרדּוֶטה  
Pierre-Joseph Redouté (סנט�

אּוֶּבר) 227
 Source O Rama סֹורס אֹו ראָמה  

221
ֵסיינט יאנסהֹוסּפיטאל, דאֶמה 120  

120 Sincfala סינקפאָלה  
סיפור השוקולד 108  

 Parc פארק האטרקציות המדעיות  
189 d’Attractions Scientiques

 Festraetsstudio ֶפסטראט�סטודיו  
(סן טָראּוֶדן) 166

קֹונינקֵלייק מאנּופקטּור ֶדה ויט   
157

קריסטל פארק (ִלֶייז‘) 219  
 Monde מֹונד סֹובאז‘ ספארי

316 Sauvage Safari
Mondorf-les- מוֹנדֹורף�ֶלה�ּבאן

248 Bains
מוניות 334-35

 ,189 ,179 ,172 ,33 Mons מֹונס
335 ,315 ,309 ,295 ,268

מוסיקה 88, 306-307, 310-11
מוסיקה קלאסית 88, 306-307, 

310-11
Golf- מועדון הגולף גראן דּוקאל

314 Club Grand-Ducal
מועדון הגולף המלכותי ָזאּוֶטה 

314 Royal Zoute Club
(ה)מועדון המלכותי לשיט�יבשה 
313 Royal Sand Yacht Club

מועדון הרכב המלכותי של בלגיה 
 Royal Automobile Club de

333 Belgique

 FotoMuseum (ה)מוזיאון לצילום  
149

 Musée du (ה)מוזיאון לצעצועים  
74 Jouet

 Musée (ה)מוזיאון לרכבות קיטור  
 du Chemin de Fer à Vapeur

(טֵריינֶייה) 210
 Musée (ה)מוזיאון לשטיחי�קיר  
de la Tapisserie (טּורֶנה) 181, 

184
(ה)מוזיאון לתולדות העיר   

 Musée d’Histoire de לוקסמבורג
241 la Ville de Luxembourg

(ה)מוזיאון לתחבורה עירונית   
 Musée du Transport בבריסל

85 Urbain Bruxellois
מוזיאון מאֶייר פאן ֶדר ֶּברך   

 Museum Mayer van den Bergh
149

(ה)מוזיאון מאלֶגה דּו טּו והפארק   
 Musée Malgré du לפרהיסטוריה

 Tout et Parc de la Préhistoire
211

מוזיאון מיֶדלֵהיים   
154 Middleheimmuseum

מוזיאון ֶממלינג בֵסיינט   
יאנסהֹוסּפיטאל 102, 110, 113

מוזיאון ֶמרקאטֹור   
139 Mercatormuseum

 Musée מוזיאון מתקפת הארדנים  
 de la Bataille des Ardennes

מוזיאון סאנקֹונֶטֶנר   
77 Cinquantenaire Museum
 Museum (ה)מוזיאון על הנהר  

145 aan de Stroom (MAS)
מוזיאון פאן ֵדיינז ֶאן ֶדה ֵלייסטֵרייק   

 Museum van Deinze en de
136 Leiestreek (MuDeL)

 Museum Paul מוזיאון פול ֶדלבֹו  
123 Delvaux

מוזיאון ּפלאנטאן�מֹוֶרטּוס   
148 Museum Plantin-Moretus

 Musée מוזיאון צ‘אנֶצ‘ה  
218 Tchantchès

 Musée מוזיאון קונסטנטין ֶמניר  
81 Constantin Meunier

מוזיאון קֹורטֵרייק 1302 125  
 René מוזיאון רנה מגריט  

83 Magritte Museum
 Musée Charlier מוזיאון שארִלֶייה  

74
(ה)מוזיאון של ִמבשלת דיקירך   

 Museum van de geschiedenis
251 van de Brouwerij Diekirch

(ה)מוזיאון לאמנויות היפות   
 Musée des Beaux-Arts (BAL)

(ִלֶייז‘) 216-17
(ה)מוזיאון לאמנויות היפות   

Musée des Beaux-Arts (טּורֶנה) 
184

(ה)מוזיאון לאמנויות היפות   
 Musée des Beaux-Arts

(ָשרֶלרּוָאה) 187
(ה)מוזיאון לאמנויות היפות   

 Museum voor Schone Kunsten
135

(ה)מוזיאון לאמנויות היפות של   
 Musée des Beaux-Arts איקֶסל

187 ,184 ,81 d’Ixelles
(ה)מוזיאון לאמנות בת�זמננו של   
 Musée des הקהילה הצרפתית

 Arts Contemporaine de la
Communauté Française (גראן 

אֹורנּו) 189
(ה)מוזיאון לאמנות דתית   

 Museum voor Religieuze
160 Kunst

(ה)מוזיאון לאמנות המאה ה�20   
 Musée על�שם הדוכס הגדול ז‘אן
 d’Art Modern Grand-Duc Jean

245 ,19 (MUDAM)
(ה)מוזיאון לאמנות כפרית, ויָאנֶדן   

251 Musée d’Art Rustique
 Musée (ה)מוזיאון לאמנות עתיקה  

d’Art Ancien ראו המוזיאונים 
המלכותיים לאמנויות היפות 

 Musée (ה)מוזיאון לארכיאולוגיה  
Archéologique (ָארלֹון) 230
(ה)מוזיאון לארכיאולוגיה של   

 Musée Archéologique נאמּור
202 de Namur

 Au Coeur de מוזיאון לב הצפחה  
230 l’Ardoise

(ה)מוזיאון להיסטוריה ולאמנויות   
 Musée d’Histoire et דקורטיביות
des Arts Décoratifs (טּורֶנה) 184

(ה)מוזיאון להיסטוריה   
 Musée d’Histoire ולארכיאולוגיה

et d’Archéologie (טּורֶנה) 184
 Musée de מוזיאון לּוֶבן�ָלה�ֶנב  

198 Louvain-la-Neuve
 Musée des (ה)מוזיאון לכלי נגינה  
65 Instruments de Musique

 Musée du (ה)מוזיאון לפולקלור  
Folklore (טּורֶנה) 184 

 Museum (ה)מוזיאון לפולקלור  
116 voor Volkskunde

(ה)מוזיאון לפולקלור ולחיים   
 Musée du Folklore et de במֹונס

189 la Vie Montoise
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מנזרים, בירות 282
 Meunier, ֶמניר, קונסטנטין

 ,184 ,154 ,81 ,23 Constantin
217 ,187

 Orde van het מסדר גיזת הזהב
 112 ,39 ,36 Gulden Vlies

 Prémontrés מסדר ּפֶרמֹונטֶרה
 ,163 ,162 ,157 ,141 ,101 ,10

 ,204 ,164
מסטרקארד 326 

מסים
במלונות 256  

מע“מ 277, 302  
מסלולי נהיגה והליכה

טיול רכב באזור סן�מארֶטנס�  
לאֶטם 136

טיול רכב באזור שדות הקרב   
של מלחמת�העולם הראשונה 

126-27
טיול רכב בּפטיט סוויס   
לוקסמבורז‘ּוָאז 250

טיול רכב לאורך נהר ָאמּבֶלב 225  
טיול רכב לאורך נהר ֶסמּוָאה   

228-29
מסלול הליכה בקֹוֶחלס�אֹוזיֵליי   

 155
מסעדות 276-301

בירה בלגית 282-83  
(ה)מטבח של בלגיה 278-79  

(ה)מטבח של לוקסמבורג 280  
קריאת התפריט 281  

מסעדות, ברים ובתי�קפה   
284-301

מסעדות, בתי�קפה וברים
בריסל 284-87  

(ה)דוכסות הגדולה של   
לוקסמבורג 300-301

מזרח ואלוניה 297-99  
מערב ואלוניה 294-95  

מערב פלנדריה 288-91  
מרכז ואלוניה 296-97  

מרכז פלנדריה ומזרחה 292-94  
סוגי מסעדות 276-77  

רשימת המסעדות 276  
מערב ואלוניה 11, 176-91

טּורֶנה 180-84  
מגורים 268-69  

מסעדות, ברים ובתי�קפה 294-95  
מפת המחוז 178-79  

מערב פלנדריה 10, 104-139
ּברּוז‘ 108-117  

חוף בלגיה 118-19  
ֶחנט 130-35  

מלונות ראו מגורים
מלונות�דירות 258

 Guerre de מלחמת הדבולוציה
42 Dévolution

מלחמת הירושה האוסטרית 
 Österreichischer Erbfolgekrieg

42-43
 Guerre de מלחמת שלושים השנים

42 Trente Ans
מלחמת�העולם הראשונה 46, 10, 

333 ,317 ,126-27
מלחמת�העולם השנייה 46, 76, 

231 ,187 ,156 ,142
 ,22 Memling, Hans ֶממלינג, האנס

114 ,113 ,102 ,72
ממלכת האורות (מגריט) 73

ממשל ופוליטיקה 18
331 Eurotunnel מנהרת התעלה

מנזרים
 Abdij Tongerlo ָאּבֵדיי טֹונֶכרלֹו  

163 ,157 ,142
 Abdij van ָאּבֵדיי פאן ָאֶפרּבֹוֶדה  

163 ,162 ,142 Averbode
 Abdij van ָאּבֵדיי פאן ֶדה ֵּביילֹוֶקה  

135 de Bijloke
 Abdij van ָאּבֵדיי פאן סן�טָראּוֶדן  

166 St-Truiden
ָאֵּבִיי ד‘אֹולן 190-91, 295  
ָאֵּבִיי ד‘אֹורבאל 213, 230  
ָאֵּבִיי ֶדה ויֶלר 193, 199  

 Abbaye de Leffe ָאֵּבִיי ֶדה ֶלף  
205

ָאֵּבִיי ֶדה מאֶרדסּו 193, 206  
 Abbaye de ָאֵּבִיי ֶדה ניֶבל  

199 Nivelles
 Abbaye de ָאֵּבִיי ֶדה סטאבלֹו  

224 Stavelot
ָאֵּבִיי ֶדה פלֹוֶרף 204  

 Abbaye de ָאֵּבִיי ֶדה רּוז‘�קלּוָאטר  
165 Rouge-Cloître

ָאֵּבִיי נוטרדאם�ֶדה�סקּורמֹון   
Abbaye Notre-Dame-de-

191 Scourmont
ֶטר דָאּוֶנן ראו ֶטן דָאּוֶנן 1138  

 Abdij van Boudelo מנזר ָּבאּוֶדלֹו  
139

(ה)מנזר הבנדיקטיני נֹוימינסֶטר   
310 ,243 Abtei Neumünster

(ה)מנזר הבנדיקטיני סן�מוריס ֶא   
 Abbaye Bénédictine ֶדה סן�מֹור

 de St-Maurice et de St-Maur
252

 Abdij van מנזר חרימֶּברֶכן  
164 ,101 ,42 Grimbergen

 Vlaamse מועדון הרכב הפלמי
333 Automobilistenbond
מועדון הרכב של לוקסמבורג 

 Automobile Club de
333 Luxembourg

 Touring מועדון התיירות של בלגיה
333 Club de Belgique

מועדון רוכבי�המרוצים של בלגיה 
314 Jockey Club de Belgique

מועדונים 308, 311, 314, 315
71 Moore, Henry מור, הנרי

148 Moretus, Jan מֹוֶרטּוס, יאן
24 Morris מוריס

169 Moerenpoort מּוֶרנּפֹורט
מות הקדושים של ארסמוס הקדוש 

(ָּבאּוטס) 160
מות הקדושים של סבסטיאן הקדוש 

(ֶממלינג) 72
מותה של מריה (פאן ֶדר חֹוס) 114

מותו של לורד ביירון (אֹוֶדפאֶרה) 114
 ,56 Maison du Roi ֶמזֹון דּו רּוָאה

60 ,58-59
75 ,29 Maison St Cyr ֶמזֹון סן סיר

מזרח ואלוניה 11, 212-33
אֹוט פאנֶיה 223  

טיול רכב לאורך נהר ָאמּבֶלב 225  
טיול רכב לאורך נהר ֶסמּוָאה   

228-29
ִלֶייז‘ 216-19  

מגורים 271-73  
מסעדות 297-99  

מפת המחוז 214-15  
מתקפת הארדנים 231  

שאטֹו�פֹור ֶדה ּבּויֹון 232-33  
 Brabofontein מזרקת ּבראּבֹו

(אנטוורפן) 144, 146
מחוז ארנהיים (מגריט) 70

מחול 88, 306, 310-11
(ה)מטבח של בלגיה 278-79
(ה)מטבח של לוקסמבורג 280

 Metsys, Quentin ֶמטסיס, קֶבנטין
161

מידות ומשקלות 322
308 ,118 Middelkerke מיֶדלֶקרֶקה

מידע לתיירים 330-35
112 Meit, Konrad ֵמייט, קונראד

113 Michelangelo מיכלאנג‘לו
312 ,250 Müllerthal מיֶלרתאל
113 Minnewater מיֶנבאֶטר

84 Mini-Europe מיני אירופה
294 ,267 ,157 Mechelen ֶמֶכֶלן

מכס 321
 Lone Tree מכתש העץ הבודד

Crater ראו בריכת השלום
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מריה וישו התינוק (מיכלאנג‘לו) 113
מריה, ישו התינוק וקדושים (רובנס) 

149
מריה עם הכומר פאן ֶדר ּפאל (ואן 

אייק) 103, 115
מריה עם חנה ותורם פרנציסקני (פאן 

ֶדר חֹוס) 69
מריה עם ישו וקדושים (ואן אייק) 

115
 Maria מריה תרזה, הקיסרית

43 Theresia von Österreich
מרכז ההזמנות לבקתות בפלנדריה 

 Reservieringscentrale
 Trekkershutten Vlaanderen

261
 Euro Space מרכז החלל האירופי
Center, Transinne (טראנסין) 

227
 Centre ‘מרכז הטבע של ּבֹוטראנז

223 Nature de Botrange
 Centre מרכז הקומיקס הבלגי

 Belge de la Bande Dessinée
305 ,87 ,62

מרכז הקיטור, מאלֶדֶכם 
 Stoomcentrum Maldegem

137
מרכז התחרה Kantcentrum (ּברּוז‘) 

304 ,116
מרכז התרבות ָאֵּבִיי ֶדה נֹוימינסֶטר 

 Centre Culturel de Rencontre
310 Abbaye de Neumünster

מרכז ואלוניה 11, 192-211
196-97 Waterloo וֹוֶטרלּו  

מגורים 269-71  
מסעדות 296-97  

מערות הארדנים 208-09  
מפת המחוז 194-95  

נאמּור 202-203  
מרכז פלנדריה ומזרחה 10-11, 

140-69
אנטוורפן 144-55  

המוזיאון הפתוח ּבֹוקֵרייק 167  
ֶלֶבן 160-61  

מגורים 266-67  
מסעדות 292-94  

מפת המחוז 142-43  
תחבורה 332-35  

 Mercator, ֶמרקאטֹור, ֶחרארדיס
139 ,122 ,67 Gerardus

 Marquis de Vauban מרקיז וֹוּבאן
 ,236 ,232 ,207 ,202 ,42 ,31

245 ,240
313 ,19 Merckx, Eddie ֶמרקס, אדי

מרתונים 312

טיול רכב לאורך נהר ֶסמּוָאה   
228-29

לוקסמבורג: העיר העתיקה (מפת   
רחובות מאוירת) 242-43

מבט אל בלגיה ולוקסמבורג   
50-51

מבט אל ואלוניה 172-73  
מבט אל פלנדריה 100-101  

(ה)מוזיאון הפתוח ּבֹוקֵרייק 167  
מזרח ואלוניה 214-15  

מסלול הליכה של 60 דקות   
בקֹוֶחלס�אֹוזיֵליי 155

מערב ואלוניה 178-79  
מערב פלנדריה 106-07  

מפת העיר אנטוורפן 144-45  
מפת העיר ּברּוז‘ 109  

מפת העיר ֶלֶבן 161  
מפת העיר לוקסמבורג 241  

מפת העיר ִלֶייז‘ 217  
מפת העיר נאמּור 203   

מפת השפות של בלגיה 12  
מפת כבישים של בלגיה   

ולוקסמבורג בקפל הכריכה 
האחורית

מפת רחובות בריסל 92-97  
מרכז ואלוניה 194-95  

מרכז פלנדריה ומזרחה 142-43  
מתקפת הארדנים 231  

סיור אר�נובו 82  
מפקד האוכלוסין בבית לחם (ברויגל 

הבן) 22
 McAuliffe, ֶמק‘אֹוליף, בריגדיר�גנרל

231 Brigadier-General
מקסימיליאן הראשון, קיסר 

האימפריה הרומית הקדושה 
 Maximiliano I de Habsburgo

113 ,40
126 McCrae, John מק‘קֵריי, ג‘ון

 Marguerite d’York מרגריט מיורק
120 ,40 ,39

 Margaretha מרגריט מפלנדריה
38 van Vlaanderen

מרגריט מקונסטנטינופול, רוזנת 
 Margaretha II van פלנדריה

113 Vlaanderen
מרגריט, קיסרית אוסטריה 

40 Margarete von Österreich
37 Mérovingiens (ה)מרובינגים

מרוץ הלילה 312
מרוצי מכוניות 314-15

מרטינוס החמישי, האפיפיור 
160 Martinus V, Papa

 Maria Anna מריה אנה מהבסבורג
43 von Österreich

טיול רכב באזור סן�מארֶטנס�  
לאֶטם 136

טיול רכב באזור שדות הקרב של   
מלחמת�העולם הראשונה 126-27

מגורים 264-66  
מסעדות, ברים ובתי�קפה 288-91  

מפת המחוז 106-107  
מערות 11, 317

 Grottes de גרֹוט ֶדה אֹוטֹון  
226 ,208 Hotton

 Grottes de Goyet גרֹוט ֶדה גּוָאֶיה  
208

 Grotte de Lorette גרֹוט ֶדה לֹוֶרט  
211 ,209 ,173

 Grottes de גרֹוט ֶדה נפטון  
210 ,209 Neptune

 Grottes de גרֹוט ֶדה ֶרמּושאן  
209 Remouchamps

 Grotte la גרֹוט ָלה ֶמרֶבליּוז  
208 ,205 Merveilleuse

 ,20 Han-sur-Lesse האן�סּור�ֶלס  
270 ,211 ,209 ,174

 Grottes dans מערות הארדנים  
208-209 les Ardennes belges

פֹו�ֶלה�קאב 198-99  
 Cavernes de קאֶברן ֶדה ל‘ָאּבים  

211 ,210 l’Abîme
מפות

אֹוט פאנֶיה 223  
אנטוורפן: אזור חרֹוֶטה מארקט   
(מפת רחובות מאוירת) 146-47

בלגיה ולוקסמבורג בחלוקה   
למחוזות, קפל הכריכה הקדמית

בלגיה ולוקסמבורג על המפה   
12-13

ּברּוז‘: מרכז העיר (מפת רחובות   
מאוירת) 110-11

בריסל 54-55  
בריסל רבתי 79  

(ה)דוכסות הגדולה של   
לוקסמבורג 238-39

196-97 Waterloo וֹוֶטרלּו  
חוף בלגיה 118-19  

ֶחנט (מפת רחובות מאוירת)   
130-131

טּורֶנה (מפת רחובות מאוירת)   
180-181

טיול רכב באזור סן�מארֶטנס�  
לאֶטם 136

טיול רכב באזור שדות הקרב של   
מלחמת�העולם הראשונה 126-27

טיול רכב בּפטיט סוויס   
לוקסמבורז‘ּוָאז 250

טיול רכב לאורך נהר ָאמּבֶלב 225  



נדקס  | אי  350

סגידת הרועים (ואן דייק) 139
 Sualem, Renkin סּוָאֶלם, ראנֶקן

220
186 Soignies סּוָאנִיי

123 Sodaliteit סֹודאליֵטייט
Sougné- סּונֶיה�ֶרמּושאן
225 Remouchamps

 ,32 Steed Bayard (ה)סוס ָּבאָיאר
225 ,205 ,139

סוסים, רכיבה ומרוצים 314
סּוסֶקה ֶאן ויסֶקה (פאנֶדרסֵטיין) 25 

224 Stavelot סטאבלֹו
 Stade Roi סטאד רּוָאה ּבֹודּוָאה

315 Baudouin
Stadhuis (בית העירייה) סטאדהאוס

ָאּוֶדנארֶדה 138  
אנטוורפן 29, 144, 146  

ּברּוז‘ 109, 111  
דאֶמה 120  
דיסט 162  

ֶדנֶדרמֹונֶדה 139  
ָזאּוטֶלאּו 163  

ֶחנט 131, 132  
ֶלֶבן 28, 140, 160  

ֶמֶכֶלן 157  
סן טָראּוֶדן 166  
סן�ניקלאס 139  

ֶפאּורֶנה 123  
ּפֹוּפרינֶכה 125  
קֹורטֵרייק 125  

ראו גם אֹוֶטל ֶדה ויל  
 Steichen, Edward סָטייֶכן, אדוארד

252
 Standard de Liège ‘סטנדרד ִלֶייז

315
 Stanley, Henry סטנלי, הנרי מורטון

85 Morton
253 Septfontaines ֶסטפֹונֶטן
 Strauven, סטראּוֶפן, גוסטב

75 Gustave
 Stroppendragers סטרֹוֶּפנדראֶכרס

40
304 Strelli, Olivier סטֶרלי, אוליבייה
154 Sterck, Gerard סֶטרק, ֶחרארד

316 Scientastic סיָאנטאסטיק
 Signal de ‘סיגנאל ֶדה ּבֹוטראנז

223 Botrange
סיטאֶדל Citadelle (דינאן) 205

סיטאֶדל Citadelle (נאמּור) 31, 202
St- ֵסיינט יאנסהֹוסּפיטאל

Janshospitaal (דאֶמה) 120
 Simenon, Georges ‘סימנֹון, ז‘ורז

219 ,19

73 Newman, Barnett ניומן, בארנט
118 Nieuwpoort ניּוּפֹורט

 Sanctus ניקולאוס הקדוש ממיָרה
133 Nicolaus

נישואי קתרינה לישו (ֶממלינג) 102, 
113

נכים, מטיילים 322
ארגוני קמפינג 260  

חניה 322  
מגורים 258  

נמלי תעופה 330
זאֶבנֶטם Zaventem ראו נמל�  

התעופה של בריסל
נמל�התעופה הדרומי של בריסל   

ראו נמל�התעופה ָשרֶלרּוָאה
 Liege Airport ‘נמל�התעופה ִלֶייז  

215
 Flughafen נמל�התעופה פינֶדל  

 274 Findel
נמל�התעופה של אנטוורפן 231  

Brussel- נמל�התעופה של בריסל  
231 ,79 ,55 Zaventem
נמל�התעופה של העיר   

לוקסמבורג ראו נמל�התעופה 
פינֶדל

נמל�התעופה ָשרֶלרּוָאה   
 ,231 Aéroport de Charleroi

 268
נמלים 120

נסיונאל פארק הֹוֶחה ֶקמֶּפן 
 Nationaal Park Hoge Kempen

168
נפוליאון 44, 196

נפילת איקארוס (ברויגל) 22, 72, 
103 ,81

נשיאת הצלב (ּבֹוש) 135

ס
 Savery, Roelandt סאֶברי, רּולאנד

125
59 Suys, Léon ָסאּוס, ליאון

(ה)סאטיר והאיכר (יורדאנס) 72
237 Lex salica (ה)סאלי, החוק

 Sentier des סאנטֶייה ֶדה ֶסט שאטֹו
253 Sept Châteaux

WTA- סבב הטניס העולמי לנשים
314 toernooi van Antwerpen

 San Sebastiano סבסטיאן הקדוש
117

(ה)סגידה לשה (ואן אייק) 22, 132, 
133

סגידת האמגושים (ֶממלינג) 113
סגידת האמגושים (רובנס) 72, 

157 ,103

 The Family of משפחת האדם
252 Man

משפט הצדק של הקיסר אוטו 
השלישי (ָּבאּוטס) 72

משרדי חלפנות 326

נ
 Navez, נאֶבה, פרנסואה�ז‘וזף

217 ,23 François-Joseph
225 Ninglinspo נאגלאנסּפֹו

 ,195 ,172 ,34 ,31 Namur נאמּור
 ,296 ,270 ,206 ,202-203 ,200

 335 ,315 ,309
נאֶנֶסה Nanèsse ראו צ‘אנֶצ‘ה 

נהרות 333
251 ,238 Our אּור  

 ,225 ,218 ,174 Ourthe אּורט  
314 ,312 ,226

126 ,124 IJzer ֵאייֶזר  
243 ,240 ,238 Alzette ָאלֶזט  

 ,313 ,225 ,215 Amblève ָאמּבֶלב  
316

161 ,157 Dijle ֵדייל  
185 ,139 ,138 Dender ֶדנֶדר  

222 ,221 Vesdre ֶוסדר  
 ,191 l’Eau d’Heure ל‘אֹו ד‘אֹור  

313
 ,136 ,133 ,130 ,125 Leie ֵליי  

137
211 ,209 ,194 Lesse ֶלס  

248-49 ,238 Moselle מֹוֶזל  
206 Meuse ֶמז  

 ,191 ,190 ,20 Sambre סאמּבר  
204 ,202

 ,252 ,251 ,238 ,11 Sûre סּור  
260 ,253

 ,66 ,60 ,58 ,54 ,46 Senne ֵסיין  
83

 ,146 ,145 ,138 Scheldt סֶכלט  
312 ,181 ,156

 ,174-75 ,51 Semois ֶסמּוָאה  
232 ,228-29 ,213

240 Pétrusse ֶּפטרּוס  
108 ,33 Reie ֵריי  

190 Notger ‘נֹוטֶקר מִלֶייז
 Neuhaus, Jean נֹויהאוס, ז‘אן

303 ,86
נוער וטווח המחירים הזול, מגורים 

258-59
 Norbert von נורברט מקסאנֶטן

204 ,163 Xanten
נֹורדסי�אקוואריום 

122 Noordseeaquarium
297 ,270 ,199 ,28 Nivelles ניֶבל
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פארק אינדּוסטרֶייל ֶא ֶפרֹובֶייר דּו 
 Parc Industriel et פֹון�ֶדה�גָרא
 Ferroviaire du Fond-de-Gras

248
 Parc du פארק דּו סאנקֹונֶטֶנר
93 ,76-77 Cinquantenaire
(ה)פארק הלאומי הימי סילייף 

 National Sealife Marine Park
316

פארקים וגנים
(ה)גן הבוטאני הלאומי 164  

דֹוֶמן ֶדה ֶלקאן 84-85  
דֹוֶמן ֶדה מארימֹון 188  

דֹוֶמן סֹולֶבה 198  
 Jardins ז‘ארדן ד‘ָאֶנבּוָאה  

204 d’Annevoie
חרּוֶננדאל ָארּבֹוֶרֶטם 165  

מיֶנבאֶטר 113  
 Parc des פארק ֶדה טֹוּפֶייר  

226 Topiaires
 Parc de פארק דּו בריסל  

43 Bruxelles
פארק דּו סאנקֹונֶטֶנר 76-77, 93  

פארק החיות ּפלאנֶקנֶדל   
157 Planckendael

75 Parc Léopold פארק ליאופולד  
185 Pairi Daiza ֶּפרי ֶדָזה  

 Réserve ‘שמורת הטבע סֹובאז  
211 d’Animaux Sauvages

ראו גם קמפינג ובקתות כפריות  
פארקי�נושא 316

198 Aqualibi אקָווליּבי  
ָּבאּוֶדֵויין סיּפארק 316  

ּבֹוֶּבָיאנלאנד 156  
 Bellewaerde Park ֶּבלֶברד פארק  

124
ּברּופארק 84  

198 Walibi ואליּבי  
פארק ד‘אטרקסיון ֵריין�פאּביֹוָלה   

Parc d’Attractions Reine-
202 Fabiola

 Parc de פארק ֶדה בריסל  
92 ,43 Bruxelles

 Parc Merveilleux פארק ֶמרֵבייּו  
248

 Parc Paradisio פארק פאראדיזיו  
185

 Plopsa ּפלֹוּפָסה אינדּור האֶסלט  
166 Indoor Hasselt

225 Plopsa Coo ּפלֹוּפָסה קּו  
25 Pé, Frank ֶּפה, פרנק

71 Poe, Edgar Allan פו, אדגר אלן
 Fondation Paul פול ֶדלבֹו, קרן

123 Delvaux

77 Autoworld עולם המכוניות
עור 305

עישון 277, 325
עיתונים וכתבי�עת 329

עלייתה של מריה (רובנס) 68
עם ואוכלוסייה 16-17

עממית, מוסיקה 88
 Vallée de la Moselle עמק מֹוֶזל

(לוקסמבורג) 248
עתיקות 66, 86, 87, 169, 302

פ
 149 ,64 Fabre, Jan פאּבֶרה, יאן

123 Veurne ֶפאּורֶנה
231 Patton, General ּפאטֹון, גנרל
 Patinir, Joachim ּפאטיניר, יואכים

22
305 ,304 ,279 pâtisserie ּפאטיסרי

134 Patershol ּפאֶטרסהֹול
165 Pajottenland ּפאיֹוֶטנלאנד

Palais Grand- ּפאֶלה גראן�דּוקאל
Ducal (העיר לוקסמבורג) 240

 Palais de ּפאֶלה ֶדה ז‘ּוסטיס
67 Justice

 Palais des ּפאֶלה ֶדה ּפראנס�ֶאֶבק
216 Princes-Évêques

 Palais de ּפאֶלה ֶדה שארל ֶדה לורן
65 Charles de Lorraine

64 Palais Royal ּפאֶלה רֹויאל
 van Orley, פאן אורֵלי, ברנרד

67 ,63 ,26 Bernard
 van Alsloot, פאן ָאלסלֹוט, דניס

41 Dennis
 van Buuren, David פאן ּבּוֶרן, דויד

81
 van den פאן ֶדר ֶּברך, פריץ מאֶייר

149 Bergh, Fritz Mayer
 van der Goes, פאן ֶדר חֹוס, הּוחֹו

114 Hugo
 van der Noot, פאן ֶדר נּוט, אנרי

43 Henri
 van Huffel, פאן ֶהֶפל, אלברט

83 Albert
פאן וסירינקס (יורדאנס) 72

 van פאן ָראּוסּברוק, יאן
72 ,58 Ruysbroeck, Jan
 Van פאן ָרייֶסלּברֶכה, תיאו
73 Rysselberghe, Théo

 Vandekeybus, פאנֶדֵקייּבּוס, וים
88 Wim

 Vandersteen, פאנֶדרסֵטיין, וילי
25 Willy

156 Sint-Amands סינט�ָאמאנדס
88 Cirque Royale סירק רויאל

25 Schuiten סָכאּוֶטן
סכּוֶטרסכילד סן סבסטיאן 

 Schuttersgilde St-Sebastiaan
117

120 Schellemolen סֶכלמֹוֶלה
227 St-Hubert סנט�אּוֶּבר

65 Saintenoy, Paul ֶסנֶטנּוָאה, פול
 Centre סנטר קֹוֶמרסיָאל ֶּבל ֶאטּוָאל

310 Commercial Belle Étoile
166 St-Truiden סן�טָראּוֶדן

St- סן�יאנסהאוסמֹוֶלה
117 Janshuismolen

 Snyders, Frans סֵנייֶדרס, פראנס
151 ,149

St-Martens- סן�מארֶטנס�לאֶטם
 ,135 ,122 ,81 ,73 ,22 Latem

291 ,136
 St-Michielsbrug סן�מיכיֶאלסּבֶרך

133
139 St-Niklaas סן�ניקלאס

(ה)סעודה האחרונה (ָּבאּוטס) 160
(ה)סעודה האחרונה (ּפּורֶּבס) 113

ספא 222
Spa- ספא�פראנקֹורשאן

314 ,34 Francorchamps
205 Spontin סּפֹונטאן

ספורט ופעילויות בטבע 312-17
ספורט�מים 313

189 Spiennes סּפֶיין
133 Spijker סֵּפייֶקר

 Spilliaert, Léon סּפיליארט, ליאון
81 ,73

ספינות 317, 335
 Bibliothèque (ה)ספריה הלאומית

245 royale de Belgique
ספרים, חנויות 87

סקי 314
סקי�מים 313

 ,65 Sax, Adolphe סקס, אדולף
 205

סקסופון 205
(ה)סרטים הוורודים (ֶדלבֹו) 152

סרטים ראו אולמות קולנוע

ע
עוגיות 279, 304-305

 190 Apantôle סּפאנטֹול  
305 ,279 Speculoos סֶּפקּולּוס  
 Pain d’amandes ּפאן ד‘אמֹונד  

305
 Couques de קּוק ֶדה דינאן  

205 Dinant
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 Bal du Rat ּבאל דּו ראט מֹורט  
32 Mort

 ,33 Boetprocessie ּבּוטּפרֹוֶססי  
123

35 Buergsonndeg ּבּורגזֹונדיג  
 Grote (ה)גראן פרי של בלגיה  

34 Prijs van België
33 Ducasse d’Ath דּוקאס ד‘ָאט  

 Ducasse de דּוקאס ֶדה מֹונס  
33 Mons

 ,33 Dour Festival דּור פסטיבל  
307

דֵרייקֹונינגדאך ראו חג ההתגלות   
Driekoningendag

 Journées ז‘ּורֶנה דּו ּפאטרימּוָאן  
du patrimoine ראו ימי המורשת

34 Épiphanie חג ההתגלות  
(ה)חג הלאומי של לוקסמבורג   

 Lëtzebuerger Nationalfeierdag
35

 Tapis de Fleurs טאּפי ֶדה פֶלר  
 33

 Sint יום ה‘קדוש‘ ֶפרָהאֶכן  
34 Verhaegen

Toussaint/ יום כל הקדושים  
34 Allerheiligendag

 Fête de la יום ניקולאוס הקדוש  
34 Saint-Nicolas

יום קרב דורבנות הזהב   
 33 Guldensporendag

 Journées du ימי המורשת  
34 patrimoine

35 Liichtmesdag ליכטֶמסדאג  
מרתון הג‘אז Jazz Marathon ראו   

בריסל, מרתון הג‘אז
33 Foire du Midi פּוָאר דּו מידי  

 Fêtes de Wallonie ֶפט ֶדה ואלוני  
308 ,34

ֶפט ֶדה רּוָאה Fête des Rois ראו   
חג ההתגלות 

פסחא 32  
 Les פסטיבל ארבע התהלוכות  

 Journées des Quatre Cortèges
33

פסטיבל האביב למוסיקה   
 Printemps בלוקסמבורג

 Musical-Festival de
310 Luxembourg

(ה)פסטיבל הבינלאומי למוסיקה   
 Festival International
310 ,35 d’Echternach

פסטיבל ההכתרה השבע�  
 Zevenjaarlijkse שנתי

169 ,33 Kroningsfeesten

207 Philippeville פיליּפִביל
פיסמארקט Vismarkt (ּברּוז‘) 109

114 Viérin, Joseph פירין, יוזף
124 Vladso פלאדסֹו

 Plan ּפלאן ָאנקליֶנה ֶדה רֹונקֶייר
186 Incliné de Ronquières

 Plantin, ּפלאנטאן, כריסטוף
148 Christophe

164 Plantenpaleis ּפלאנֶטנּפאֶלס
 Place du ּפלאס דּו גראן סאּבלֹון

66 Grand Sablon
 Place du ּפלאס דּו מארֶשה

251 Marché
 Place du ּפלאס דּו ּפטי סאּבלֹון

66-67 Petit Sablon
Place Ste- ּפלאס סנט�קתרין

Catherine (בריסל) 60
Place St- ּפלאס סן�לאמֶּבר

Lambert (ִלֶייז‘) 216
64 Place Royale ּפלאס רֹויאל

229 Florenville פלֹוראנביל
 Floris, Cornelis פלֹוריס, קורנליס

163 ,146 ,144
פֵלייסהאוס Vleeshuis (אנטוורפן) 

146 ,145
פֵלייסהאוס Vleeshuis (ֶדנֶדרמֹונֶדה) 

139
פֵלייסהאוס Vleeshuis (ֶחנט) 134
פליפה הראשון מקסטיליה, היפה 

40 Felipe I el Hermoso
 Felipe II de פליפה השני מספרד

66 ,64 ,41 España
 Felipe IV de פליפה הרביעי מספרד

42 España
פלמיים, מאסטרים 22, 102-103

121 Flanagan, Barry פלנגן, בארי
פנורמה של הקרב (דּומּולאן) 197
73 ,23 Panamarenko ָּפָנמאֶרנקֹו

(ה)פסטיבל הבינלאומי לציד 
 Chasse Journées ולטבע

 Internationales de la Chasse et
227 de la Nature

פסטיבל החממות המלכותיות 
84 ,32 Serres Royales

פסטיבל המוסיקה הצרפתית של 
307 Francofolies de Spa ספא

פסטיבלים ואירועים מיוחדים 32-35, 
308

33 ,14 Ommegang אֹוֶמָכאן  
 Open אֹוֶּפן מֹונּוֶמנֶטנדאֶכן  

Monumentendagen ראו ימי 
המורשת 

35 Octave אֹוקטאב  
35 Éimaischen ָאייָמייֶשן  

 Poelaert, Joseph ּפֹולארט, ז‘וזף
67 ,60

 Folx-les-Caves פֹו�ֶלה�קאב
198-99

Folon, Jean- פֹולֹון, ז‘אן�מישל
198 Michel

 Fondation Folon פֹולֹון, מוזיאון
198

 Fonds de Quarreux פֹון ֶדה קארֹו
225

 von פֹון רּונדשֶטדט, הגנרל
231 Rundstedt, General

248 Fond-de-Gras פֹון�ֶדה�גָרא
 Fondry des פֹונדרי ֶדה שיָאן

210 Chiens
228 Poupehan ּפּוֶּפָאן

 ,265-66 ,125 Poperinge ּפֹוּפרינֶכה
291

307 Pukkelpop ּפּוֶקלפופ
220 Fort de Huy פֹור ֶדה ִווי

113 Pourbus, Pieter ּפּורֶּבס, פיטר
 Forêt de פֹוֶרה ֶדה סּוָאנֶייה

165 Soignes
88 Forêt-National פֹוֶרה�נסיונאל
67 Porte de Hal ּפֹורט ֶדה ָאל

 Fort Napoleon פֹורט נפוליאון
(אֹוסֶטנֶדה) 122

64 Portaels, Jan ּפֹורטאלס, ז‘אן
Fourneau St- פּורנֹו סן�מישל

227 Michel
 Petite ּפטיט סוויס לוקסמבורז‘ּוָאז

 Suisse Luxembourgeoise
301 ,250

פיגמליון (ֶדלבֹו) 73
25 Peyo ֶּפיֹו

 Pieter de פיטר ֶדה סֹוֶמרּפֵליין
Somerplein (ֶלֶבן) 161

פילהרמוני לוקסמבורג 
 Philharmonie Luxembourg

310 ,244
(ה)פילהרמונית, התזמורת של ִלֶייז‘ 

 Orchestre Philharmonique
306 Royal de Liège

פיליפ דוכס בורגונדיה, האמיץ 
 Philippe II de Bourgogne,

38 Philippe le Hardi
 Felipe V de פיליפ החמישי מספרד

42 España
 ,39 Philippe le Bon פיליפ הטוב

236 ,164 ,112 ,64
פיליפ הטוב, דוכס בורגונדיה (ואן ֶדר 

ֵויידן) 236
 Filips פיליפ פאן מֹונמֹוֶרנסי רוזן הֹורן

137 II van Montmorency
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 Canal du Centre קאנאל דּו סאנטר
188-89

קאנו, שיט 174, 313
קאנט kant ראו תחרה

 Quartier des קארטֶייה ֶדז ֶאטֹון
82 Étangs

 Quartier קארטֶייר ֵאירֹוֶּפָאן
74-75 Européen

241 Carnot, Lazare קארנֹו, לאזאר
קבורה בחיים (וירץ) 23,75

 Quai au Bois ֶקה אֹו ּבּוָאה ָא ּברּוֶלה
60 à Brûler

60 Quai aux Briques ֶקה אֹו ּבריק
225 Coo קּו

210 Couvin קּובאן
 CoBrA קוברה, תנועת אמנות

73 ,23
 Codex Eyckensis קודקס אייקנזיס

168
124 Kollwitz, Käthe קולוויץ, קתה

קולנוע, אולמות 89, 307, 311
89 Actors Studio  

89 Arenberg-Galeries  
311 Ciné Utopia  

89 Kinepolis Bruxelles  
89 Movy Club  

89 Nova  
311 Utopolis  

סינמטק ֶדה ָלה ויל ֶדה לוקסמבורג   
 Cinématèque de la Ville de

311 Luxembourg
Comblain-au- קֹומּבלאן�אֹו�ּפֹון

225 Pont
קומיקס 24-25

מרכז הקומיקס הבלגי 62, 87,   
305

ראו גם טינטין  
85 ,47 Congo Belge קונגו הבלגית

קונגו, הרפובליקה הדמוקרטית 
של 85

 Koningin קֹוניניכין אליזבטָסאל
306 Elisabethzaal

קֹונינקֵלייק מאנּופאקטּור ֶדה ויט 
 Koninklijke Manufactuur de

157 Wit
קֹונינקֵלייק פלאמֶסה סָכאּוֶּברג 

 Koninklijke Vlaamse
89 Schouwburg

151 Kunstkamer קּונסטקאֶמר
(ה)קונסרבטוריון המלכותי למוסיקה 

 Conservatoire Royal de
306 Musique

תהלוכת הסגפנים   
Boeteprocessie (ֶפאּורֶנה) 17, 

123
תהלוכת עץ�הזהב 33  

33 Meyboom תהלוכת עץ�מאי  
 Pescatore, ֶּפסקאטֹור, ז‘אן פייר

244 Jean-Pierre
פעילויות בטבע ראו ספורט 

ופעילויות בטבע
 Princesse פראנֶסס מארי�אסטריד

249 Marie-Astrid
 Verbeke, Annemie ֶפרֶּבֶקה, ָאֶנמי

304 ,86
 Verbruggen, ֶפרּברּוֶכן, הנדריק

164 ,63 Hendrik
 Ferdinand פרדיננד ֶדה ּבראֶקליר

168 de Braekeleer
 Frédéric, Léon פרדריק, ליאון

81 ,73
 Verhaegen, ֶפרהאֶכן, פייר�תיאודור

34 Pierre-Théodore
 Verhaeren, Emile ֶפרהאֶרן, אמיל

156
 Perrault, Dominique ֶּפרֹו, דומיניק

245
312 Pro Vélo ּפרו ֶולֹו

פרֹובינסידֹוֵמיין ָהאּוזינֶכן 
 Provinciedomein Huizingen

164-65
206 Profondeville ּפרֹופֹונֶדביל

 Permeke, ֶּפרֶמֶקה, קונסטנט
219 ,136 ,122 ,81 Constant

פרננדו ָאלבאֶרז, הדוכס הגדול 
 Fernando Álvarez, Gran מָאלָּבה

41 Duque de Alba
פרנסואה הראשון, מלך צרפת 

40 François I, Roi
פשע 324

81 Pechère, René ֶּפֶשר, רנה

צ
 Ciamberlani, צ‘אמֶּברלאני, אלברט

82 Albert
218 Tchantchès צ‘אנֶצ‘ה

צליבה (ואן דייק) 139
145 City Sounds צלילי העיר

צמחונים 277

ק
 Cabanes des קאּבאן ֶדה רֹונדֹוֶנר

randonneurs ראו בקתות 
למטיילים

 Cabanes pour קאּבאן ּפּור רּוטאר
routards ראו בקתות למטיילים 

פסטיבל החממות המלכותיות 32,   
84

32 Kattefeest פסטיבל החתולים  
 Fête du פסטיבל היין והענבים  

 35 Raisin et du Vin
פסטיבל הסרטים של פלנדריה   
 Internationaal Film Festival

307 ,34 van Vlaanderen
פסטיבל העפיפונים הבינלאומי   

32 Kitefestival
 Gentse פסטיבל הפרחים של ֶחנט  

33 Floraliën
 Festival de פסטיבל ואלוניה  

306 Wallonie
 Gentse Feesten פסטיבל ֶחנט  

308 ,32
 Skoda Jazz פסטיבל סקודה לג‘אז  

307 Festival
פסטיבל פיסול בחול   

 Zandsculptuur Blankenberge
119 Festival

 Festival van פסטיבל פלנדריה  
306 ,32 Vlaanderen

33 Reiefeest פסטיבל ֵריי  
פסטיבל תיאטרון ומוסיקה תחת   

 Festival de Wiltz כיפת השמיים
310 ,35

קארסֶקנסּפרֹוֶססי   
34 Kaarskensprocessie

33 Couleur Café קּוֶלר קפה  
307 ,33 Klinkers קלינקרס  

 Cactusfestival קקטוספסטיבל  
33

קראֶקלינֶכסטּוט   
138 ,35 Krakelingenstoet

35 Carnaval קרנבל  
 Laetare קרנבל אמצע התענית  

de Stavelot (סטאבלֹו) 32
 Le carnaval de (ה)קרנבל בּבינש  

308 ,190 ,177 ,35 Binche
רֹונד פאן פלנדרן 32, 313  

 Ronsense רֹונֶסנֶסה ּבֹומלֵפייסֶטן  
35 Bommelfeesten

רֹוק ֶורכֶטר 33, 307  
שחזורים של קרב וֹוֶטרלּו 33,   

196-97
שכּוֶּברפּוֶאר 35  

שּפראנגּפֶרֶססיֹון   
35 Sprangprëssessioun

 Grande (ה)תהלוכה הגדולה  
181 ,34 Procession

 Hanswijk תהלוכת האנסֵבייק  
32 Processie

 Processie תהלוכת הדם הקדוש  
32 van het Heilig Bloed
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 Rogier de la רֹוז‘ֶייה ֶדה ָלה ּפאסטּור
Pasture ראו ואן ֶדר ֵויידן, רֹוחיר 
 Roosenboom, רֹוֶזנּבּום, אלברט

82 Albert
110 Rozenhoedkaai רֹוֶזנהּודָקאי

(ה)רומח (רובנס) 153
 Ronde van רֹונד פאן פלנדרן

313 ,32 Vlaanderen
 Ros רֹוס ֵּבייָארדֹוֶמכאן

139 ,32 Beiaardommegang
88 Rosas רוסאס, להקת המחול

רופאים 325
 Rops, Félicien רֹוּפס, ֶפליסיָאן

217 ,203
 Rock um Knuedler רֹוק ֶאם קנּודֶלר

310
307 ,33 Rock Werchter רֹוק ֶורכֶטר

310 Rock-A-Field רֹוק�ָא�פילד
 Rockox, רֹוקֹוקס הבן, ניקולאס

149 Nicholaas
149 Rockoxhuis רֹוקֹוקסהאוס

228 Rochehaut רֹושאֹו
 Rocher Bayard רֹוֶשה ָּבאָיאר

231 ,205
211 ,173 Rochefort רֹושפֹור

 Résidence Palace ֶרזידאנס ּפאלאס
(בריסל) 75

 Reinhardt, ריינהארט, ג‘אנגו
307 Django

253 Rindschleiden רינדשֵלייֶדן
ריקוד החתונה (ברויגל) 282

רישיון נהיגה 332
רכבת ערב (ֶדלבֹו) 73

ֶרליקּוָאריּום מעוטר בתיאורים מאגדת 
אורסולה הקדושה (ֶממלינג) 113

 René Magritte רנה מגריט, מוזיאון
83 Museum

 Service de la Pèche רשות הדיג
313

(ה)רשות הפלמית לרדיו 
 Vlaamse Radioen ולטלוויזיה

329 Televisieomroep
רשות הרדיו והטלוויזיה של 

 Radio בלגיה בשפה הצרפתית
 Télévision Belge de la langue

329 Française (RTBF)
רשות הרדיו והטלוויזיה של 
Radio-Télé- לוקסמבורג

329 Luxembourg (RTL)

ש
 Chambres d’hôtes שאמּבר ד‘אֹוט

258
229 Chassepierre שאֶסּפֶייר

 Bataille de Waterloo קרב וֹוֶטרלּו
196 ,44 ,33

(ה)קרב על הבליטה ראו ארדנים, 
מתקפת

 Bataille de (ה)קרב על נאנסי
39 Nancy

40 Bataille de Pavie קרב ּפאביה
קרב ּפאביה (פאן אורֵלי) 26

38 Bataille de Cassel קרב קאסל
37 Carolingiens (ה)קרולינגים

קרח, החלקה על 314
 Karting des קרטינג ֶדה פאנֶיה

210 Fagnes
קריאה אחרונה (תרועת אשכבה) 

124 Last Post
קריסטל פארק Cristal Park (ִלֶייז‘) 

219
(ה)קריפטה הארכיאולוגית, הּבֹוק 

 Bockels, Kasematte vun
der Stad Lëtzebuerg (העיר 

לוקסמבורג) 241
 ,139 ,37 Charlemagne קרל הגדול

236 ,224 ,218
קרל החמישי, הקיסר (קרלוס 
40 ,27 Charles V (החמישי
קרל השישי, קיסר האימפריה 
43 Karl VI הרומית הקדושה

 308 kermesse ֶקרֶמֶסה
קתדרלות ראו כנסיות וקתדרלות

קתוליות 17 
 Catherine קתרינה מאלכסנדריה
 ,125 ,113 ,102 d’Alexandrie

 ,168 ,163

ר
312 RAVel ראֶבל
227 Redu ראדּו

72 Ruysch, Rachel ָראּוש, ראשל
 Relais de ראֶלה ֶדה פאלאמּפריס

191 Falemprise
312 Rando Vélo ראנדו ֶולֹו

Redouté, Pierre- ֶרדּוֶטה, פייר�ז‘וזף
227 Joseph

62 Rue des Bouchers רּו ֶדה ּבּוֶשר
82 Rue Defacqz רּו ֶדפאק

 Rubens, Pieter רובנס, פיטר פאול
 ,72 ,68 ,41 ,26 ,23 ,19 Paul

 ,153 ,149 ,147 ,145 ,135 ,103
184 ,182 ,157 ,154

150-51 Rubenshuis רובנסהאוס
59 Rodin, Auguste רודן, אוגוסט

 Rosa Lëtzebuerg רוזה ֵלייֵצייּבירך
259

(ה)קונסרבטוריון המלכותי של 
 Conservatoire Royal de ‘ִלֶייז

306 Liège
306 Concertgebouw קֹונֶסרטֶחָּבאּו

קונצרט משפחתי (יורדאנס) 103
123 ,118 Koksijde קֹוקֵסייֶדה

 ,18 Cockerill, John קֹוֶקריל, ג‘ון
213

 Cockerill, William קֹוֶקריל, ויליאם
222

217 Cour, Jean Del קּור, ז‘אן ֶדל
228 Corbion קֹורּביֹון

 ,265 ,125 ,117 Kortrijk קֹורטֵרייק
290

253 Käerch קֹוריך
קֹוֶרנֵליי ראו חראסֵליי וקֹוֶרנֵליי

130 Korenmarkt קֹוֶרנמארקט
קיאקים 174, 226, 230, 313

קידומות חיוג 328
קינה (ֵויידן) 22, 72

קינה על מותו של ישו (ואן דייק) 152
 ,37 Caesar, Julius קיסר, יוליוס

202 ,169 ,160
קיץ 32-33, 310

244 Kirchberg קירשֶּברג
 Cluysenaar, קלאוזנר, ז‘אן�פייר

62 Jean-Pierre
73 Claus, Emile קלאוס, אמיל

 Keldermans, ֶקלֶדרמאנס, רֹומָּבאּוט
132 Rombout

125 Clayton, Philip קלייטון, פיליפ
125 Philip Clayton קֵלייטֹון, פיליפ

 Clijsters, Kim קֵלייסֶטרס, קים
314 ,19

252 Clervaux קֶלרבֹו
127 Kemmel ֶקֶמל

69 Campin, Robert ֶקמּפין, רוברט
קמפינג ובקתות כפריות 160-61

260 Camprilux קמּפרילּוקס
(ה)קנדיים, אנדרטת הכוחות 

 Canadian Forces Memorial
126

 Khnopff, Fernand קנֹוּפף, פרננד
73 ,71 ,23

 ,119 Knokke-Heist קנֹוֶקה�ֵהייסט
290 ,265 ,120

קניות בבלגיה 302-305
קניות בבריסל 86-87

קניות ובידור בלוקסמבורג 310-11
קָראּוסּפֹורט Kruispoort (ּברּוז‘) 117

קרב דורבנות הזהב 
125 ,38 Guldensporenslag
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תיאטר רויאל ֶדה ָלה מֹוֶנה   
 Théâtre Royal de la Monnaie

88 ,29
 Théâtre תיאטר רויאל ֶדה מֹונס  

307 Royal de Mons
 Théâtre תיאטר רויאל דּו פארק  

89 Royal du Parc
 Tourism תיירות בפלנדריה

321 Flanders
תנ“ך גוטנברג 148

(ה)תפילה הסודית (מגריט) 73
תקרה נעה (ּבּורי) 23
תקשורת 328-29

תשר ראו טיפים

שמות מסחריים
322 Able Travel

256 Accor Group
310 Agendalux

Agenda (כתב�עת) 88
88 Ancienne Belgique

259 Ardennes-Étape
310 Auchan

310 Bernard-Massard
305 Bottle Shop, The
304 Brugse Bierpaleis

87 Brüsel
330 Brussels Airlines

307 Buster
311 Byblos

302 Carrefour
 Caves Vinicoles de

310 Wormeldange
261 CenterParcs

302 Champion
306 Cinebel

306 Cinenews
305 Coccodrillo

302 Colruyt
302 Cora

305 ,87 Corné Port-Royal
305 Côte d’Or

 Cristallerie du val Saint Lambert
305

308 Culture Club
306 Dance Vibes

305 Dandoy
302 Delhaize

87 Délices et Caprices
305 Delvaux

311 Den Atelier
306 deSingel

87 De Biertempel

שמורות טבע
אֹוט פאנֶיה 223  

ֶדה ֵאיינֶדנקּוי 139  
ֶהט זבין 107, 119, 121  

118 Westhoek ֶוסטהּוק  
 L’Aquascope ל‘ָאקָווסקֹוּפ ויֶרל  

191 Virelles
נסיונאל פארק הֹוֶחה קמֶּפן 168  

פארק הטבע הגרמני�לוקסמבורגי   
 Däitsch-Lëtzebuerger

252 ,250 Naturpark
ּפטיט סוויס לוקסמבורז‘ּוָאז 250  
שמורת הטבע הגרמנית�בלגית   

 Natuurpark Hoge Venen-Eifel
223

ראו גם קמפינג ובקתות כפריות  
שמות מקומות בצרפתית/בהולנדית 

335
248 Schengen ֶשנֶגן

253 Schoenfels ֶשנֶפל
שעות פתיחה 302, 310

127 Porte de Menin שער ֶמנין
שערי חליפין 326

שפה 12, 16-17, 322
 ,268 ,187 Charleroi ָשרֶלרּוָאה

306 ,295

ת
 Lumina (ה)תאורה הביתית, מוזיאון

108 Domestica
תהלוכות 308

ראו גם פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים

תהלוכת הארכידוכסית איזבלה (פאן 
ָאלסלֹוט) 41

 Boeteprocessie תהלוכת הסגפנים
(ֶפאּורֶנה) 17, 123

 Praalstoet van תהלוכת עץ הזהב
33 de Gouden Boom

תחרה 59, 26-27, 116, 304
תיאטראות 89, 307, 309

 Théâtre de תיאטר ֶדה נאמּור  
307 Namur

 Théâtre Le תיאטר ֶלה ּפוּבליק  
89 Public

 Théâtre תיאטר מריונט ֶדה טֹון  
61 Marionettes de Toone

 Théâtre National תיאטר נסיונאל  
89

תיאטר נסיונאל דּו לוקסמבורג   
 Théâtre National du

310 Luxembourg

 Charles de Lorraine שארל ֶדה לורן
65 ,64 ,43

 Charles-Joseph שארל ֶדה לינֶייה
186 de Ligne

 Charles le Téméraire שארל הנועז
216

 Charles II שארל השני הקרח, מלך
37 le Chauve

שארלוט, הדוכסית הגדולה של 
 Charlotte vu לוקסמבורג

237 ,35 Lëtzebuerg
 Charlier, Guillaume שארִלֶייה, גיֹום

74
שבעת הסקרמנטים (ֵויידן) 102

שגרירויות וקונסוליות 321
 Schuman, Robert שומאן, רוברט

245
221 Chaudfontaine שֹופֹונֵטיין

שוק התפוזים בּבליָדה (ֶאֶבֶנֶּפל) 73
שוקולד ושוקולטיירים 86-87, 303, 

310
 Choco-Story (ה)שוקולד, סיפור

108
שוקים 66

ָאּוֶדה מארקט Oude Markt (ֶלֶבן)   
160

בלגיה 302, 305  
בריסל 86, 87  

302 La Batte ָלה ּבאט  
לוקסמבורג 310, 311  

פיסמארקט Vismarkt (ּברּוז‘) 109  
קֹוֶרנמארקט Korenmarkt (ֶחנט)   

130
 Marché aux שוק הפשפשים  

puces (בריסל) 67
 Vierge Noire (ה)שחורה, הבתולה

164
שחייה 313

שטיחי קיר ותחרה 26-27
שיגעון, רעב ופשע (וירץ) 75

שיט 205, 209, 249, 333
שיט מפרשיות 313

שיט�יבשה 313
(ה)שילוש הקדוש (ואן ֶדר ֵויידן) 161

191 Chimay שיֶמה
שימושון 320-29

35 Schueberfouer שכּוֶּברפּוֶאר
שלושה ילדים עם עגלת�עזים 

(האלס) 72
ֶשמאן ֶדה ֶפר ֶדה טרּוָאה ואֶלה 
 Chemin de Fer des Trois

210 Vallées
 Schmalzigaug, שמֹולזיחֹוך, ז‘ּולס

70 Jules
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89 Noctis
331 Norfolkline

84 Océade
87 Passa Porta

308 Petrol Club
87 Pierre Marcolini

310 Poll-Fabaire
331 P&O Ferries

302 Premier Tax Free
331 Railbookers
331 RailEurope

88 Recyclart
259 ,257 Resotel

330 Ryanair
 62 ,24 Spirou

Sporthotel Leweck (לוקסמבורג) 
257

87 Sterling
86 Stijl

329 Tageblatt
258 Taxistop

259 Tels Quels
The Bottle Shop (ּברּוז‘) 304

329 ,306 The Bulletin
89 The Fuse

The Little Lace Shop (ּברּוז‘) 304
88 The Music Village

The Tintin Shop (ּברּוז‘) 305
257 TripAdvisor

’t Dreupelkot (ֶחנט) 304
87 Utopia
304 Verso

88 VK Club
87 Waterstone’s
87 ,66 Wittamer
116 Zwarte Kat

307 Jazzcafé Hopper
305 Jules Destrooper

88 Kultuur Kaffee
88 L’Archiduc

87 La Boutique Tintin
91 La Chaloupe d’Or

329 La Dernière Heure
329 La Libre Belgique

308 La Rocca
303 ,86 Leonidas

89 Les Jeux d’Hiver
91 Le Cirio

90 Le Falstaff
24 Le petit Vingtième

89 Le Roi des Belges
329 ,24 Le Soir

24 Le XXe Siècle
89 Le You

305 Little Lace Shop
256 Logis de France

305 Louis
310 Luxembourgticket.lu

329 Luxemburger Wort
259 Maisons de Vacances

 Manufacture Belge de Dentelles
304

90 ,89 Mappa Mundo
311 Melusina

261 Molenheide
204 Moulin-Brasserie

Muziekodroom (האֶסלט) 307
88 My Guide to the Night

310 Namur
259 Navigaytor
306 Net Events
256 NH Hotels

329 De Morgen
307 De Muze

329 De Standaard
De Vagant, אנטוורפן 304

De Werf, ּברּוז‘ 307
305 Diamondland

190 Distillerie de Biercée
 ,206 Draisines de la Molignée

314
261 Durbuy Adventure

 Europacamping Nommerlayen
261

87 Filigranes
305 Filou & Friends

259 Flandern Gay-Guide
330 ybe
87 FNAC

303 ,86 Galler
89 Gecko

305 Global Refund
329 Grenz-Echo

303 Guylian
89 Havana

86 Hema
329 Het Laatste Nieuws

304 Het Modepaleis
122 Hof Ter Doest

257 Hotel Eurostars Sablon
Hotel Métropole (בריסל) 256

257 Hotel Ter Brughe
Hotsy Totsy (ֶחנט) 307

308 Illusion
 Infopunt Toegankelijk Reizen

322
304 ,86 Inno

256 Intercontinental
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