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Všetky tieto ihriská sa nachádzajú neďale-
ko hotela Chateau du Lac, v ktorom sme 
bývali v mestečku Genval. V Belgicku 

otvorili druhé ihrisko na kontinente v Capellen-
bosch už v roku 1888. Hotel zo skupiny Martin 
je ukrytý v zeleni pri malom jazere a len ťažko si 
dokážeme predstaviť, že o pár kilometrov ďalej 
pracujú tisíce pracovníkov v Európskej komisii 
a v ďalších inštitúciách. Za zmienku stojí aj 
skutočnosť, že hotel sídli v prestavanej výrobni 
sódovej vody – Schweppes. Údajne značka 
Schweppes vyjadruje šum bubliniek pri otváraní 
fľaše.

Urobte si golfový program!
Golfový klub d’ Hulencourt vyžaduje strategic-
kú hru na jamkách „doglegoch“ a cez pomerne 
veľké vodné prekážky. Na ihrisku sa hrali 
viaceré turnaje European Challenge Tour (po-

V tejto pomerne malej krajine si golfisti môžu vyberať medzi štyridsiatimi 
ôsmimi 18-jamkovými ihriskami, dvadsaťjeden 9-jamkovými a viac 
ako desiatimi golfovými akadémiami. Všetky belgické golfové kluby sú 
súkromné. Z nich jedenásť vo valónskobrabantskej oblasti je zlúčených 
v združení Martin’s Golf Pass, ktoré vzniklo pred pätnástimi rokmi.  
Z nich sme hrali na ihriskách Hulencourt, La Bawette, La Tournette  
a Royal Waterloo Golf Club. 

Cestovanie za golfom 
do Belgicka
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Golfové ihrisko Chateau de la Bawette

Námestie Grand Place
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platok za hru počas týždňa 75 eur, cez víkend 
105 eur). 
Golfové ihrisko Chateau de la Bawette je 
obkolesený storočnými stromami, jazerami 
a potôčikmi a najmä na druhej deviatke sa vyža-
duje vyspelá technická hra (poplatok za hru 
40/60 eur).
Golfové ihrisko Chateau de la Tournette ponúka 
hru na dvoch ihriskách – americkom a anglic-
kom. Mali sme šťastie a hrali sme údajne na 
lepšom anglickom ihrisku. Typické pre ihrisko 
je, že asi ani jeden úder nebudete hrať na rovine. 
Vyžadujú sa dlhé, ako aj presné údery a rýchlo 
získate pocit, akoby ste hrali na typickom link-
sovom ihrisku, napríklad v Írsku (poplatok za 
hru 55/88 eur). Zapôsobil na nás aj mimoriadne 
luxusný a tradične zariadený klubový dom.
Golfový klub Royal Waterloo leží v tesnej 
blízkosti miesta historickej bitky vo Waterloo. 
Sú tu tri ihriská, prestížne osemnástky Marache 
a Lion (lev) a jedna deviatka. Marache je tech-
nicky náročné ihrisko anglického štýlu, nemá 
však vodné prekážky. Veľmi rýchle jamkoviská 
vyžadovali presné patovanie a vysoké sústrede-
nie tri posledné päťparové jamky (poplatok za 
hru 100 eur).
Odporúčala by som ešte zaradiť do golfového 
programu v Belgicku ihriská na pobreží mora 
pri Ostende (poplatok za hru 70/85 eur). Výška 
poplatkov závisí od sezóny a niektoré ihriská 
ponúkajú špeciálne ceny pre dámy v niektoré 
dni a pre seniorov.  

Vyskúšajte Trappist!
V Belgicku nezabudnite ochutnať svetoznáme 
pivo Trappist, výber je veľmi ťažký, veď v tejto 
malej krajine varí 125 pivovarov 800 rôznych 
druhov piva! Pivo Trappist varia mnísi a na svete 
je len sedem pivovarov Trappist a z nich šesť je 

v Belgicku. Pivo musia v opátstve variť mnísi, 
zisk z predaja sa musí použiť na zachovanie 
rádu a každý prebytok na charitatívne účely. 
Opátstvo Westmalle začalo v Belgicku ako 
prvé variť pivo. Objem produkcie je prísne 
limitovaný na 5 000 hl ročne. V centre 
Bruselu si možno vybrať v špecializovaných 
obchodoch z bohatej ponuky piva a prekvapi-
lo nás, že liter piva v darčekovom balení stojí 
skoro 20 eur. Malá fľaštička Trappistu pred 
spaním s vysokým podielom alkoholu však 
určite zabezpečí pokojný spánok. K ďalším 
najznámejším belgickým produktom patria 
výrobky z čokolády. Aj v tomto prípade si 
možno vyberať jednotlivé kúsky a v niekto-
rých obchodoch aj pozorovať výrobcov, ako 
ich vyrábajú. Sortiment predajcov čokolády 

sa rozšíril aj o predaj zmrzliny pod ich vlast-
nou značkou. Ak ochutnáte Neuhaus alebo 
Godivu, lahodnú chuť si istotne zapamätáte.

Cikajúci chlapec z bronzu
Predstavovať hlavné mesto Belgicka Brusel 
by bolo asi ako nosiť drevo do lesa. Všetci tu-
risti sa istotne zastavia na hlavnom námestí 
a neďaleko hlavného námestia sa tlačia pri 
malej bronzovej soche cikajúceho chlap-
ca z roku 1618 alebo 1619. Neskoro večer 
sme pri nej zbadali turistu, ktorý preliezol 
oplotenie a chlapčeka vyzliekol z improvi-
zovaného oblečenia. Predpokladali sme, že 
to asi bol výsledok stávky. Chlapčeka inak 
viackrát do týždňa prezliekajú do rôznych 
odevov a program prezliekania je umiestne-
ný pri soche.  

V uličke neďaleko Grand Place v Bruseli

Golfové ihrisko Waterloo

Stroj na výrobu sódovej vody z továrne Schweppes
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Waterloo sa skloňuje vo všetkých pádoch
S výberom reštaurácie v centre Bruselu to nie 
je jednoduché. Reštaurácií je tu veľmi veľa, 
najlepšie urobíte, ak si dáte poradiť od miest-
nych, napríklad jedna z najvychýrenejších 
reštaurácií, ktorá ponúka najmä plody mora, 
sa nachádza v neďalekom Waterloo. Pretože 
sme pricestovali do Belgicka počas obdobia 
širokej ponuky mušlí, môžete ich ochutnať na 
niekoľko spôsobov – na víne, pive či s cesna-
kom. Výborne plody mora a ryby ponúkajú 
aj v jednom z dvoch údajne najlepších golfo-
vých klubov v Belgicku – v kráľovskom klube 
Waterloo. Ak sa pre mušle rozhodnete, prinesú 
ich vo veľkom, zvyčajne tmavom hrnci a je ich 
toľko, že predjedlo ani dezert určite nezvládne-
te. A nebola by to návšteva Bruselu, ak by sme 
neochutnali gofry či vafle s rôznymi druhmi 
ovocia, čokoládou a zmrzlinou.
Navštíviť by ste mali aj Waterloo neďaleko Bru-
selu, po viac ako 220 schodoch možno vystúpiť 
na vrchol umelého pahorku uprostred bojových 
polí. Všetko o historickej Napoleonovej bitke sa 
možno dozvedieť počas dvoch 20-minútových 
premietaní historického filmu a filmu ruského 
režiséra Bondarčuka.
V Bruseli sa koná veľmi veľa podujatí, známe sú 
kvetinové slávnosti v auguste, počas ktorých na 
hlavnom námestí v Bruseli položia nádherný 
kvetinový koberec. V septembri sa bude nad 
Bruselom vznášať pätnásť obrovských balónov, 
jeden v podobe cikajúceho chlapčeka. 

Súťaž!
A na záver otázka pre pozorných čitate-
ľov: Čo sa vyrábalo v minulosti v továrni, 
v ktorej sa dnes nachádza hotel Chateau 
du Lac? Správnu odpoveď môžete poslať 
na adresu: beautyandwoman@martinsho-
tels.com do jedného mesiaca od dátumu 
vydania tohto čísla časopisu. Výherca 
získava ubytovanie na dve noci s raňajka-
mi v hoteli Chateau du Lac pre dve osoby, 
voľný vstup do hotelového wellnesu  
a 2 poplatky za hru na ihrisku Waterloo 
a la Tournette.
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do Belgicka

18. jamka golfového ihriska Marache vo Waterloo

Prichádzame na Grand Place

Pamätník Waterloo


