ΜΠΡΙΖ - Η ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ

Βγαλμένη σαν από παραμύθι, η Μπριζ είναι η πιο καλοδιατηρημένη μεσαιωνική πόλη της
Ευρώπης. Το ιστορικό κέντρο της πόλης αποτελεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO από το 2002. Με γραφικά κανάλια, παραμυθένιες λίμνες, ιστορικά πλακόστρωτα
και τεράστια ποικιλία από μπύρες και σοκολάτες αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για τους
ταξιδιώτες. Κάθε εποχή είναι ιδανική για να επισκεφθεί κανείς την πόλη με τις παραδοσιακές
ταβέρνες γεμάτες βέλγικη μπύρα, τους όμορφους ξενώνες στα κανάλια της πόλης ,τα
φωτισμένα με κεριά μπαράκια αλλά και τα όμορφα μαγαζιά της. Μαζί με την Γάνδη είναι ο
ιδανικός προορισμός για μια μονοήμερη εκδρομή από τις Βρυξέλλες ή για ένα ρομαντικό
σαββατοκύριακο. Η έλλειψη αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο την κάνει ιδανική για όμορφες
και ξεκούραστες περιπλανήσεις μακριά από τον θόρυβο και την έντονη ζωή των μεγάλων
Ευρωπαικών πόλεων. Αναμφισβήτητα ένας νέος προορισμός που θα σας μαγέψει.

Πότε αξίζει να πάτε;
Η καλύτερη εποχή για να επισκεφθείτε το Μπριζ είναι από τον Ιούνιο μέχρι στον Αύγουστο,
καθώς ο καιρός είναι ήπιος και τα δέντρα ανθισμένα. Ωστόσο, ο καιρός της πόλης
χαρακτηρίζεται ως ψυχρός και υγρός, με τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες να μη ξεπερνούν
τους 22 βαθμούς.
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Μπριζ – Θερμοκρασία
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Με μια ματιά
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Εύκολα προσβάσιμη από αρκετά αεροδρόμια
Περπατήστε τη πόλη για να γνωρίσετε τα ιδιαίτερα αξιοθέατά της
Φωτογραφηθείτε στα πανέμορφα και μοναδικά τοπία
Επιλέξτε ένα από πολλά κανάλια για όμορφες και ρομαντικές βόλτες

Πληροφορίες Προορισμού
•
•
•
•
•

Χώρα: Βέλγιο
Γλώσσα: Φλαμανδικά, γαλλικά και αγγλικά
Ζώνη Ώρας: -1
Νόμισμα: Ευρώ
Διάρκεια πτήσης: 3:30 ώρες απευθείας πτήση

Χάρης Προορισμού

Χρήσιμες πληροφορίες
•
•
•

Μετακίνηση: Στη πόλη δεν κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα, αλλά είναι αρκετά μικρή
για να τη περπατήσετε. Αν θέλετε, υπάρχει η επιλογή να επιβιβαστείτε σε μια άμαξα ή
σε μια κρουαζιέρα για να περιηγηθείτε.
Συνάλλαγμα: Καθώς το νόμισμα της χώρας είναι το Ευρώ, δεν χρειάζεται να κάνετε
συνάλλαγμα. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και την πιστωτική ή χρεωστική σας
κάρτα στα καταστήματα με τη σχετική σήμανση.
Επικοινωνία: Κατά την άφιξή σας στις Βρυξέλλες, δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε sim
κάρτα, καθώς στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι εγχώριες χρεώσεις για
κλήσεις, μηνύματα και υπηρεσίες δεδομένων. Φυσικά, τα περισσότερα ξενοδοχεία
διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, όπως και οι καφετέριες και τα εστιατόρια.

Δραστηριότητες

1) Πλατεία της Aγοράς και Kαμπαναριό της Μπριζ
Ένα εντυπωσιακό μεσαιωνικό καμπαναριό
υψώνεται στο κέντρο της πλατείας και στεγάζει
47 καμπάνες. Χτισμένο γύρω στο 1240, έχει
ύψος 83 μέτρα και προσφέρει πανοραμική θέα
στη πόλη.

2) Η Βασιλική του Ιερού Αίματος
Πρόκειται για μια Ρωμαιοκαθολική βασιλική
και ένα από τα ορόσημα της πόλης. Χτίστηκε
τον 12ο αιώνα και το κτήριο είναι γεμάτο
ιστορία. Φημολογείται ότι στεγάζει ένα
ύφασμα με το αίμα του Χριστού, το οποίο
μπορεί να δει το κοινό κάθε Παρασκευή.

3) Η Λίμνη της Αγάπης
Η Λίμνη της Αγάπης είναι η πρώτη εικόνα
που αντικρίζουν οι επισκέπτες μόλις φτάσουν
τη πόλη. Αν και το όνομα της λίμνης
ακούγεται ρομαντικό, η ιστορία πίσω από
αυτό δεν έιναι. Στη λίμνη θα συναντήσετε
κύκνους, το σύμβολο της πόλης, ενώ το
δάσος δίπλα σε αυτή διοργανώνει υπαίθριες
συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις τους
καλοκαιρινούς μήνες.

4) Η παλιά πόλη της Μπριζ
Αυτό το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO φιλοξενεί μερικά από τα πιο
όμορφα κτίρια της Μπριζ. Θα συναντήσετε
εστιατόρια που προσφέρουν παραδοσιακά
βέλγικα πιάτα και μπαρ με την τοπική μπύρα.

5) Ζυθοποιείο και μουσείο σοκολάτας με την ονομασία χρυσό δέντρο με εξαιρετικές
ποικιλίες μπύρας και σοκολάτας

Φαγητό και Διασκέδαση

•

Carbonnades Flamandes

Πρόκειται
για
μοσχαρίσιο
στιφάδο,
μαγειρεμένο με μπύρα, η οποία κάνει τη
σάλτσα πιο γλυκιά. Σερβίρεται σε ατομική
κατσαρόλα μαζί με τηγανιτές πατάτες.

•

Βάφλες

Τι το ξεχωριστό έχουν οι βέλγικες βάφλες;
Έχουν βαθύτερες αυλακώσεις, ώστε να
χωράνε περισσότερα υλικά πάνω. Επίσης,
συνήθως είναι μεγαλύτερες, αλλά πιο
λεπτές με αποτέλεσμα να είναι πιο
τραγανές. Μπορείτε να βάλετε σοκολάτα,
φρέσκα φρούτα ή μαρμελάδες και σαντιγί,
η επιλογή είναι δική σας.

•

Νυχτερινή Διασκέδαση

Η νυχτερινή διασκέδαση στη Μπριζ είναι
από τις καλύτερες που προσφέρει το
Βέλγιο, με νυχτερινά κέντρα, πάρτυ, παμπ
και κλαμπ σε κάθε γωνία. Μη παραλείψετε
να δοκιμάσετε μια απο τις τοπικές μπύρες.

•

Κρουαζιέρα στο κανάλι

Μπορείτε να θαυμάσετε τη πόλη πάνω σε
άλογο, άμαξα ή με τα πόδια. Όμως ο
καλύτερος τρόπος είναι να επιβιβαστείτε
σε μια κρουαζιέρα στο κανάλι της πόλης.
Όμορφα κτήρια απλώνονται προς κάθε
κατεύθυνση και ο ουρανός αντανακλάται
στα νερά του. Τα σκάφη αναχωρούν από
το λιμάνι όλη τη μέρα.

