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SOBRE BRUXELAS… 

Bruxelas co seu ambiente elegante e ordenado, ostenta o título de “Capital de Europa”, xa que é o asento oficial das 

principais institucións da Unión Europea. Cal é a razón? A historia daqueles hipotéticos “Estados Unidos de Europa” naceu 

no 1947 suxerida por Sir Winston Churchill. Pouco despois, no 1949, Reino Unido, Francia, Bélxica, Países Baixos e 

Luxemburgo xuntábanse na Unión Europea Occidental.  

Nese momento, Bruxelas, xorde de común acordo, como sede desta primeira semente comunitaria. Pouco a pouco, vanse 

asentando aquí organismos e institucións comúns a estes países, e dende Bruxelas danse os primeiros pasos para a unión. 

Foi así ata 1958. É entón cando se funda a Comunidade Económica Europea grazas ao Tratado de Roma, reuníndose en 

Bruxelas a partir de entón máis comisións e empresas. Un momento de especial importancia no proceso ten lugar cando no 

1966 se traslada á cidade a sede da OTAN. 

Así, no momento no que os sucesivos tratados e actas entran en vigor e dan forma á actual Unión Europea, a maquinaria 

administrativa e burocrática xa estaba instalada de cheo en Bruxelas. Elixir outra capital suporía un altísimo custo ao ter 

que trasladar todo a outro lugar. Bruxelas foi nomeada oficialmente sede da Unión Europea no 1992. 

Acerca da “personalidade” da capital de Europa e Bélxica podemos dicir que reúne todas as contradicións de ambas. Os 

contrastes de tensións da cidade, fanse notar na sociedade: francófonos fronte a flamencos, bruxelenses contra belgas e 

estes á súa vez contra eurócratas e inmigrantes. Tamén se reflicte nunha paisaxe urbana, que dunha mazá a outra, pasa do 

maxestoso ao estrafalario. As orgánicas fachadas “art nouveau” colindan con armatostes de formigón da década de 1960. 

Museos de talla mundial íllanse en parques suburbanos e un espectacular faial expándese polo flanco sur da cidade. E todo 

isto xirando en torno ao corazón medieval de Bruxelas, onde a señorial Grand Place é unha das prazas máis fermosas do 

mundo. 

Bruxelas goza dunha envexable calidade de vida: tendas fabulosas, unha oferta gastronómica excelente, bombearías 

sublimes e unha ruta inacabable de cafés. Mais, a cidade non se esforza por impresionar. Os seus cidadáns, achéganse a 

todo con discreción. O seu punto de vista sobre a vida, mesuradamente cómico e deliberadamente inexpresivo, a miúdo é 

tan surrealista como un cadro de Magritte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Les amants” de Rene Magritte 
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   ITINERARIO  BRUXELAS  2019 

BRUXELAS - “A CAPITAL DE EUROPA” 
   DESTINO: DURACIÓN: DATA SALIDA: 

Bruxelas 2 días / 2 noites MARZO (22-23) 2019 

  

DDIIAA  11ºº..--  OOUURREENNSSEE  ––  PPOORRTTOO  ––  BBRRUUXXEELLAASS  ((2222  MMaarrzzoo))..  

Saída de Ourense (I.E.S. 12 de Outubro) nos autocares da compañía “Gavilanes” cara ao aeroporto de Porto ás  09.00 horas.  

Presentación no  aeroporto de Porto ás 10:15. Trámites de facturación e embarque e saída no voo da compañía BRUSELAS 

AIRLINES con destino a Bruxelas.  

Voo: Porto – Bruxelas (SN3812) - Saída ás 12.15 h  e chegada a Bruxelas ás 15.40 h. Aeroporto internacional de Zaventem.  

Á chegada a Bruxelas, traslado en autobús ao hotel MEININGER HOTEL BRUSSEL CITY CENTER, dirección 

Quai du Hainaut 33, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, en torno ás 16.45 horas. Distribución dos cuartos e saída para percorrer o 

centro de Bruxelas. 

Comezaremos visitando o que temos máis lonxe do noso hotel o famoso “ATOMIUM” para facernos a típica foto. O atomium 

elévase a 102 m de altura por riba dos barrios periféricos do norte de Bruxelas. Consiste en nove esferas metálicas do tamaño 

dunha casa comunicadas por tubos de aceiro que albergan escaleiras metálicas e ascensores. As bolas aparecen colocadas 

coma se fose un xogo escolar de química para representar os átomos de ferro no seu retículo cristalino, aumentado 165 mil 

millóns de veces. Foi construído como símbolo do progreso de posguerra para a Exposición Universal de Bruxelas de 1958, 

converténdose nunha icona arquitectónica.  

De regreso ao centro de Bruxelas visitaremos unha das obras mestras de “art nouveau” na cidade: “OLD ENGLAND BUILDING”. 

Estas son unhas antigas galerías comerciais de 1899, que coa súa excepcional fachada negra de ferro forxado e ventás 

arqueadas, representan todo un emblema do estilo “art nouveau”. Lembrar que a partir da década de 1890 Bruxelas liderou este 

estilo de liñas sinuosas, redondeadas formas orgánicas e motivos florais que conformaron unha nova estética.  
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Preto deste edificio atópase o “PAZO REAL”, sede oficial da monarquía belga. Non se emprega, non obstante como residencia 

real senón como lugar de traballo da monarquía e para asuntos de estado como reunións oficiais, recepcións ou firmas de 

acordos e tratados. Atópase fronte ao formas orgánicas e motivos florais que conformaron unha nova estética. No verán abre as 

súas portas ao público, resulta interesante a visita ao antigo “salón do Congo” no que o artista Jan Fabre cubriu o teito da 

estancia con coirazas de 1,4 millóns de escaravellos tailandeses. Como curiosidade, neste pazo tiveron lugar acontecementos 

históricos tan importantes como a abdicación de Carlos V ao trono a favor do seu fillo Felipe II. 

Seguiremos o percorrido ata o “CENTRO BELGA DA BANDA DESEÑADA”, que é tamén un edificio impresionante “art nouveau” 

de 1906 cunha fabulosa estrutura de ferro forxado e teito de cristal. Obra clásica do autor Víctor Horta.  

Continuaremos logo ata a  “CATEDRAL DE SAN MIGUEL E SANTA GÚDULA”, que é un dos monumentos máis importantes de 

Bruxelas. Recorda un chisco a catedral de Notre Dame de París. É de estilo gótico. Comezou a súa construción no ano 1226 e 

durou uns 300 anos. As vidrieiras de cores inundan de luz a nave central mentres os santos acaroados ás columnas sosteñen 

ferramentas douradas. No interior pódese ver un impresionante órgano Grenzing con máis de 4.000 tubos e 4 teclados. Está 

considerada como a maior igrexa católica de Bélxica. 

Dende a catedral achegarémonos a contemplar a “GRAND PLACE”, descrita por Víctor Hugo como a praza máis fermosa do 

mundo. É un dos lugares máis concorridos da cidade, sita en pleno centro histórico de Bruxelas. Foi declarada Patrimonio 

Mundial pola Unesco no ano 1998 e forma parte do conxunto arquitectónico do século XVII máis fermoso de toda Bélxica. 

O punto central da praza é o concello do S. XV, coas súas magníficas agullas, aínda que cada un dos fabulosos e antigos 

gremios (case todos de 1967 a 1705) teñen encanto propio. A maioría exhiben delicados beirís barrocos, estatuas douradas e 

elaborados símbolos gremiais. Animada con clásicos cafés, o aire da praza varía a cada momento. Son recomendables varias 

visitas, pero pola noite é todo un espectáculo iluminada con maxia e bo gusto.  

  

Que podemos ver na Grand Place?   

  HÔTEL DE VILLE (CONCELLO): Foi construído entre 1444 e 1480. A fachada de pedra color crema atópase engalanada 

con gárgolas góticas e relevos nobiliarios. A súa traballada torre elévase a 96 m e está coroada por unha imaxe 

dourada de S. Miguel, patrón da cidade.   

  MAISON DU ROI: actualmente acolle o Museo da Cidade de Bruxelas. É un caprichoso alarde de arcos neogóticos, 

estatuas con mofo e miniagullas que aparece máis escuro, maior e case 200 anos máis novo cos gremios 

circundantes. No seu día foi mercado do pan.   
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  CASAS E GREMIOS:  

  

--  Maison des Boulangers – Panadeiros  na actualidade é o café Le Roy d’Espagne. Sobre a porta loce un busto de 

bronce dourado de san Aubert, patrón dos panadeiros.  

--  La Brouette (La carretilla) – Fabricantes de graxa  convén prestar atención ás imperceptibles carretas que hai 

sobre a porta. A estatua de San Gilles engadiuse no 1912.  

--  Le Sac (A bolsa) – Ebanistas  incriblemente ornamentado.  

--  La Louve (A loba) – Arqueiros  o fénix dourado que rexorde das súas cinzas simboliza o renacemento da Grand 

Place tralo asedio de 1695.  

--  Le Cornet (A corneta) – Barqueiros  ático en forma de popa de barco.  

--  Le Renard (O raposo) – Merceiros  identificable pola estatua dun raposo. Na fachada, entre querubíns e festóns, 

aparece S. Nicolás, patrón dos mercaderes.  

--  L’Étoile (A estrela)  é o edificio máis pequeno da praza. Alí morreu o heroe da cidade, Everard’t Serclaes, no ano 

1388. Para ter boa sorte, hai que frotar a estatua do seu cadáver reclinado. No antebrazo pode verse o desgaste. A 

figura adorna o muro norte porticado da casa. É interesante a placa dourada art nouveau de 1899 que dedicaron 

os agradecidos artistas á cidade.  

--  Le Cygne (O cisne) – Carniceiros  no 1847 esta preciosa casa hospedou a Karl Marx. Ironicamente hoxe en día 

acolle o restaurante de máis categoría da praza.  

--  L’Arbre d’Or (A árbore dourada) – Cervexeiros  son interesantes as plantas que trepan polas columnas. Na 

actualidade segue albergando as oficinas centrais dos cervexeiros belgas.   

--  Mansión dos duques de Brabante  seis casas de 1698 detrás dunha única fachada palaciega reelaborada no 

1882.   

--  La Chaloupe d’Or (A chalupa de ouro)  agora é un espléndido grand café.  

--  Le Pigeon – Artistas  Víctor Hugo viviu aquí no 1852 durante o seu exilio.  
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Por último, xa de camiño ao noso hotel, e ao sur da Grand Place está o “MANNEKEN PIS”, estatua-fonte dun neno facendo pis 

que é comicamente diminuta e sen embargo, é o símbolo nacional. Tras varios intentos de roubo durante decenas de anos, 

finalmente un exconvicto fíxose con ela. Despois disto, que foi unha calamidade para os habitantes de Bruxelas, no ano 1619 

colocouse unha copia exacta no mesmo lugar. Esta é a que se ve hoxe en día e non a peza orixinal.  

A miúdo cóbrese a súa nudez coa vestimenta dalgunha festa nacional ou evento local. Disponse así dunha variada colección de 

disfraces que se usan segundo un programa xestionado pola asociación “Amigos do Manneken Pis”.  

 

  

DDIIAA  22ºº..——  BBRRUUXXEELLAASS  ––  GGAANNTTEE  ––  BBRRUUXXAASS  --  BBRRUUXXEELLAASS  ((  2233  MMaarrzzoo))..  

Levantámonos cedo e almorzamos forte no noso hotel para saír ás 8.30 h a coñecer dúas fermosas cidades do corazón da vella 

Europa. Aproximadamente sobre as 9.30 h chegaremos á primeira delas, GANTE.  
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SOBRE GANTE… 

Considérase que a cidade foi fundada no século IX cando Balduino I de Flandes levantou un castelo para protexer as abadías 

de S. Pedro e S. Bavón das incursións vikingas. A Gante medieval foi un gran centro téxtil que medrou ata converterse na 

maior cidade de Europa detrás de París e Constantinopla. Carlos V, emperador do Sacro Imperio romano xermánico naceu 

en Gante e indignouse cos lugareños cando estes se negaron a financiar as súas incursións militares. Reaccionou con man 

dura, abolindo certos privilexios e iniciando o episodio o inicio dun longo declive.  

Sen embargo, a principios do XIX, foi a primeira cidade de Flandes en subirse ao carro da revolución industrial. Así, moitos 

dos seus edificios históricos convertéronse en muíños de produción de liño e algodón e Gante foi coñecida como a 

“Manchester belga”.  

Aínda que a súa historia ten puntos en común coa de Bruxas, Gante sempre soubo conservar mellor a súa economía. Igual 

que a primeira tamén posúe unha interesante rede de canles e un precioso centro urbano medieval. Na década dos oitenta, 

sufriu unha severa restauración: limpáronse edificios, purificáronse canles e saneáronse as zonas industriais. 

Na actualidade, Gante non é tan só unha das cidades máis fermosas de Bélxica, ademais é unha das máis dinámicas, pois 

por todos os seus recantos se percibe o seu carácter de cidade universitaria. Así, o feito de que un 20% da súa poboación 

sexan estudantes fai que a cidade sexa unha das máis animadas de Europa. É frecuente atoparmos estudantes de todas as 

procedencias subidos ás súas bicicletas ou tomando algo nalgún dos seus bares.  

 

 

IITTIINNEERRAARRIIOO  EENN  GGAANNTTEE::  

O seu magnífico centro medieval comprende tres prazas interconectadas. Comezaremos o noso percorrido pola cidade na zona 

leste, onde atopamos “KORENMARKT”. Esta é a principal praza da cidade. É o punto de encontro máis importante da cidade e 

como tal, turistas e locais enchen as súas terrazas e restaurantes, convertendo a praza nun dos lugares con máis ambiente. 

Como o seu nome indica na antigüidade era o MERCADO DE GRAN, aquí levábanse a cabo as transaccións relacionadas co 

trigo que chegaba ao porto de Graslei. 
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Na praza sobresaen por riba do resto dúas construcións: a maxestosa “IGREXA DE SAN NICOLÁS” (nº 1 no plano) e o edificio 

da oficina de correos, mestura dos estilos gótico e renacentista. Da igrexa podemos dicir que pertenceu ao gremio dos 

comerciantes dos cales S. Nicolás é o seu patrón. No 1566 un grupo de protestantes destruíu toda a decoración gótica do seu 

interior. Durante a Revolución Francesa foi empregada como corte de cabalos. A pesar de todo isto, ten unha beleza especial e é 

que na súa torre actúa como unha especie de lanterna natural iluminando practicamente toda a igrexa grazas a iso. 

En fronte da igrexa de S. Nicolás, á outra beira da rúa, destaca a “CASA GREMIAL DOS ALBANEIS” (nº 2 do plano) do século 

XVI. Na parte superior da fachada escalonada, bailan seis bufóns ao ritmo do vento. Baixo o edificio aínda se conserva un soto 

do S. XIII. 

Na tríada de prazas centrais de Gante e preto do anterior encontramos o  “CAMPANARIO BELFORT” (nº 3 do plano). É 

Patrimonio Mundial da Unesco. No alto atópase un dragón. É un cataventos que se converteu na mascota da cidade. Como 

curiosidade, no pasado tocaban a campá cando viñan a recadar impostos. O rei enfadouse moito cando soubo do seu uso e 

fíxoa baixar a pulso, o cal non debeu ser fácil dado o seu tamaño. 

Pegada ao campanario está o “MAMMELOKER ou LONXA DO PANO” (nº 4 do plano). No pasado foi un cárcere. Recibe este 

nome (“o que mama do peito”) grazas a Cimón, quen foi sentenciado a morrer de fame pero non faleceu porque a súa filla que o 

visitaba todos os días, deulle de mamar para que sobrevivise. 

Seguindo coa nosa ruta, visitamos a continuación a “CATEDRAL DE SAN BAVON” (nº 5 do plano – ST-BAAFSKATHEDRAAL). 

Esta catedral aínda que dende fora non chama a atención, o seu amplo espazo interior contén bonitos vitrais e unha orixinal 

combinación de bóveda de ladrillo e tracería de pedra. Pero se é visitada esta catedral é porque no seu interior atópase nunha 

capela lateral e con control de temperatura, unha pintura magnífica, a obra mestra de Jan Van Eyck “A adoración do cordeiro”. 

Ademais a catedral alberga un dos púlpitos máis bonitos e orixinais que representa o paraíso e fronte á escada que baixa ás 

criptas encontramos un Rubens orixinal. 

 

 

Moi cerca da catedral de Gante, na rúa Limburg, está o  “CASTELO DE GERARDO O DIABLO” - Duivelsteen (nº 6 do plano). Data 

de principios do S. XIII. Ademais de ser moi bonito ten unha fermosa situación fronte ao río Escalda. Pola noite, cando os seus 

muros reflicten na auga, é unha marabilla. Foi primeiro un cárcere, logo convento, orfanato, asilo de enfermos mentais e mesmo 

estación de bombeiros. O máis interesante son as súas torres, rematadas en pináculos prateados e as súas fermosas ventás en 

forma de grandes arcos. Dende a parte de atrás hai unhas marabillosas vistas sobre o río.  

Camiñamos agora un chisco para chegar ata o nº 1 de Botemarkt onde está o  “CONCELLO DE GANTE” – Stad huis (nº 7 do 

plano). Este edificio de dobre personalidade e de importancia artística ademais de administrativa, componse de dúas partes que 

saltan á vista. A fachada do lado da Hoogpoort mostra o tardío gótico flamíxero de principios do S. XVI, que contrasta 

fortemente co estilo renacentista da fachada da Botermarkt. Nesta outra á máis recente (1559-1618) vense columnas de tres 

cuartos e pilastras dóricas, xónicas e corintias, inspiradas nos pazos italianos. 
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Si continuamos cara adiante deixando o concello a man esquerda chégase á rúa Werregarenstraat sita á dereita, tamén coñecida 

como a rúa dos grafitis, xa que é o único lugar da cidade onde o Concello autorizou esta actividade “grafiteira” que fai que vaia 

cambiando constantemente. 

Seguindo co noso percorrido nunha esquina da Praza Groentenmarkt está o café máis pequeno de Gante, o  “GALGENHUISJE” 

(nº 8 do plano). Neste pequeno local no pasado, os condenados a morrer aforcados en público na praza onde se atopa, tomaban 

o que sería o seu derradeiro trago de cervexa. De feito, a tradución literal do seu nome é “a casa da forca”. Máis tarde, foi unha 

casquería onde as persoas sen medios económicos mercaban alimentos que por motivos de hixiene non podían venderse na 

Lonxa da Carne –edificio vermello que se atopa xusto ao lado-.  

Se fósemos ben de tempo podemos achegarnos ata a que é quizais a praza máis bonita de toda a cidade “VRIJDAGMARKT” 

(frecha amarela do plano). Ademais do seu gran tamaño, chaman a atención os elegantes edificios do S. XVIII que a rodean e a 

gran estatua central de Jacob van Artevelde –comerciante de panos e líder de Gante- que como curiosidade está sinalando 

directamente cara a Inglaterra. Como edificios destacan o TOREKEN (gremio de curtidores). A campá da súa torre era a que 

anunciaba a apertura e o peche do mercado. Sobre a torre hai un catavento coa figura da fada Melusina, unha muller condenada 

a converterse en serea todos os sábados. Outro edificio histórico é a sede do primeiro partido socialista de Europa. Nesta praza 

era onde se lían os privilexios da cidade cando había un novo conde e onde se recibía solemnemente os soberanos. 

Celebrábanse festas e torneos nos que chegou a participar ata Carlos V. Tamén se levaban a cabo as execucións. Dende a idade 

media todos os venres celébrase o mercado.  

A continuación, cruzando a canle pola ponte que se atopa fronte a esta praza accederemos a “PRATHESOL”, antigo barrio 

obreiro de Gante (non aparece no plano). É sen dúbida a zona máis auténtica da cidade cunhas poucas estreitas calellas que 

manteñen o trazado medieval e recantos encantadores, así como un puñado de bos locais para comer con exquisitas 

decoracións. Neste barrio atópase o CAERMERSKLOOSTER, o convento dos Irmáns Carmelitas. Tamén na mesma zona está a 

CASA DE ALIJN, único hospicio conservado de Gante. 

Volvemos sobre os nosos pasos e atravesamos o río Leie -Lys en francés- chegamos ata o nº 11 da rúa Sint-Veerleplein, onde 

está o  “CASTELO DOS CONDES DE FLANDES - GRAVENSTEEN” (nº 9 do plano). É o típico castelo do S.XII que ten foso, 

torretas e ata fendas para os arqueiros. No S. XIX foi reconvertido en fábrica de algodón. Como curiosidade, na praza que hai 

xusto en fronte do castelo hai unhas farolas, se pestanexan significa que en Gante acaba de nacer un neno ou nena. 

 

 

Dende aquí camiñaremos cara á penúltima das visitas: “PEIRAO DAS HERBAS E DOS GRANS – GRASLEI e KORENLEI” (nº 10 
do plano). As rúas de Graseli e Korenlei son dúas das máis coñecidas de Gante. No pasado foron peiraos do porto medieval da 
cidade, empregados para comerciar especias, herbas, hortalizas e trigo. Unha curiosidade: cruzando dende o lado de Korenlei 
cara Graslei pola ponte da mazá (appelbrugparkje), teremos unha das vistas máis bonitas da cidade, co río, os peiraos e a igrexa 
de St Michiels ao fondo. 
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Por último, chegamos ao punto de partida do noso percorrido por Gante pero do outro lado do río, onde se atopa a “IGREXA DE 
ST MICHIELS” (nº 11 do plano). É a que completa a famosa fila de torres. Construída con pedra azul calcárea de Tournai, é un 
dos máis fermosos exemplos do gótico escaldiano. A torre do cruceiro é única. Actúa como unha lanterna natural, deixando 
penetrar os raios de luz e iluminando o centro da igrexa.  

Podemos petiscar algo en Gante como despedida porque imos coller o noso autobús sobre as 14.00 h para achegarnos a 
coñecer outra fermosa cidade, Bruxas. Chegaremos en torno ás 14.30 h e estaremos nesta cidade ata aproximadamente as 19.30 
h.  

 

SOBRE BRUXAS… 

Si quixésemos debuxar unha cidade medieval de conto de fadas, sería difícil superar o centro de Bruxas. Os seus 

pintorescos rueiros empedrados e as súas canles de maxia comunican unhas prazas de mercado excepcionalmente 

fotoxénicas franqueadas por altas torres, antigas igrexas e vellas casas de beneficencia encaladas.  

O nome da cidade procede da palabra do neerlandés “brug” que significa ponte. Así pois, o nome da cidade –en plural- fai 

referencia ás numerosas pontes que sucan a cidade e que se fan imprescindibles para cruzar as moitas canles. 

É a cidade máis visitada de todo Bélxica, nada menos que tres millóns de turistas ao ano. O seu centro histórico foi 

declarado Patrimonio da Humanidade pola Unesco no ano 2000. Mantén o encanto da cidade medieval xa que a pesar das 

reconstrucións, as estruturas medievais consérvanse.  

 

IITTIINNEERRAARRIIOO  EENN  BBRRUUXXAASS::  

Empezaremos a nosa visita a Bruxas preto da estación central na “PONTE POERTOREN (Torre da Anunciación” (nº 1 do plano). 

Esta torre data da época medieval (ano 1398); era empregada para almacenar armamento, pólvora e municións. É unha das 

torres que se conservan da antiga muralla de Bruxas. Achegándonos á ponte –sen cruzala- as vistas da cidade son magníficas. 

 

No noso percorrido pola cidade aparece a continuación o “MINNEWATER –O Lago do amor-” (nº 2 do plano). Este nome está 

composto de dúas palabras en neerlandés: a primeira significa tanto “amor” como “común” e a segunda significa auga. A 

tradución máis correcta sería por tanto, “augas comúns ou da comunidade” dado que era onde se situaba o antigo porto de 

Bruxas, un lugar ligado estreitamente á cidade e a vida cotiá dos seus cidadáns. A gran afluencia de barcos mercantes a Bruxas, 

obrigou a acondicionar as ribeiras da canle ata convertelo nun porto que funcionou ata que no século XVI, os sedimentos 



~ 11 ~ 
 

imposibilitaron seguir navegando pola canle. Nos anos de maior apoxeo da cidade, aquí descargaban os barcos que viñan de 

lonxe a súa la, viño, especias e sedas. 

A nosa seguinte parada é o “BEGUINAXE” (nº 3 do plano). No século XII, moitos homes dos Países Baixos partiron cara as 

Cruzadas en Terra Santa. Moitos non regresaron. Algunhas mulleres buscaron a seguridade uníndose a unha orde relixiosa. 

Como os conventos supoñían desprenderse das posesións e mesmo do nome, unha vía intermedia era converterse en beguina. 

Así facían os votos católicos de obediencia e castidade, pero podían conservar as súas riquezas. Vivían así en beguinaxes 

independentes, grupos de casas construídas arredor dun xardín e dunha igrexa. A zona do beguinaxe de Bruxas data do século 

XIII.  

Nada máis saír da zona anterior chegaremos a unha ponte: “A PONTE DOS CISNES” (nº 4 do plano). Dende esta ponte temos 

vistas ao  “lago do amor” que dende esta parte son especialmente bonitas porque as súas augas están cheas de cisnes 

brancos. Existe unha lenda sobre  estas aves: debido a que o pobo de Bruxas executou a un dos administradores de 

Maximiliano de Austria e que o nome do executado era Pieter Lanchals que literalmente significa “pescozo longo” e o seu 

escudo de armas tiña un cisne branco, Maximiliano castigou o pobo de Bruxas a manter cisnes no lago por toda a eternidade.  

 

O próximo lugar de interese é o “HOSPITAL DE SAN JOHN –Sint-Janshospital” (nº 5 do plano). Este hospital é do S. XII, na súa 

capela restaurada e con espléndidas trabes de madeira, atópase un museo con diversos instrumentos e pinturas de temática 

médica.  

Continuamos logo coa “IGREXA DE NOSA SEÑORA – Onze-Lievevrouwekerk” (nº 6 do plano). Posúe unha torre de case 123 m, 

converténdose na estrutura máis alta da cidade e como nota curiosa, a segunda máis alta do mundo, construída en ladrillo por 

detrás do Edificio Chrysler de Nova York. No seu interior, ademais da Madonna co neno de Miguel Anxo de 1504, está un 

pequeno tesouro: o corazón de Felipe o Fermoso. Atópase dentro dunha pequena caixa de chumbo, dentro da tumba de súa nai. 

Aínda que Felipe morreu en España e foi enterrado en Granada xunto a súa muller, Xoana a Tola, en realidade aí tan só repousa 

o seu corpo. A súa irmá, Margarita de Austria, conseguiu levalo ata Bruxas a escondidas para que descansara xunto a súa nai 

xa que o corazón de seu irmán non pertencera en vida a Xoana.  

Xusto por detrás da igrexa anterior, cruzando unha porta vermella que está á dereita, chegaremos ata o “PAZO GRUUTHUSE” 

(nº 7 do plano). O precioso patio do pazo, lindando coas canles, é impresionante. Así á sombra da igrexa de Nosa Señora, 

estaremos rodeados de riqueza e esplendor de outros tempos. Na fachada do pazo, temos as ventás góticas máis pequenas do 

mundo, capricho de Louis de Gruuthuse quen quería algo que ninguén máis tivese.  

Despois de cruzar a ponte de Bonifacio, chegaremos ata o “MUELLE DO ROSARIO” (nº 8 do plano). É recomendable sentarse 

aquí un chisco e gozar das impresionantes vistas e por suposto aproveitar para inmortalizar a nosa visita a Bruxas. Está moi 

cerquiña do PARQUE ASTRID e xusto ao lado do Concello. É o sitio de onde parten case todas as excursión polas canles. De día 

aparece unha sucesión de edificios de pedra cos seus pináculos puntiagudos en cores grises, vermellos e brancos. Pola noite a 

luz é case tenue, dando lugar a unha imaxe de postal inquietante e á vez marabillosa. Teremos a sensación de que Bruxas é 

unha cidade sacada dun conto de fadas.  
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Continuamos o noso percorrido e  paramos agora nas “CASAS GREMIAIS DOS CURTIDORES –Huidenvettersplein- e MERCADO 

DO PEIXE” (nº 9 do plano). En medio desta praza hai unha columna con dous pequenos leóns enriba suxeitando o escudo dos 

curtidores. Na antigüidade, xunto a esta praza, atopábase o mercado do peixe –hoxe é unha estrutura con columnas-. 

Mesturábanse así os cheiros das peles que curtían e os peixes, creando unha atmosfera irrespirable. 

Seguindo o itinerario chegamos ao “CALLEJÓN DO ASNO CEGO –Blinde Ezelstraat” (nº 10 do plano). Aparece baixo o arco que 

une o precioso edificio da OUDE GRIFFIE e o Concello ao sur da praza. É una pequena calella na que atopamos a verdadeira 

esencia da cidade: a Bruxas dos canles, das pontes de pedra, as pequenas praciñas e as tradicionais tendas de encaixes. A 

lenda di que xunto o canle había un muíño tirado por un burro ao que lle tapaban os ollos para que non se lle fixera monótono o 

seu traballo, pero a versión máis aceptada que esta rueira era a entrada á cidade financeira e levaban as mercadorías que 

chegaban dende o peirao a lombos dos burros.   

 

Dirixímonos agora á “PRAZA DO BURG” (nº 11 do plano). Na antigüidade era unha praza amurallada, co paso do tempo foi 

desempeñando unha función civil e relixiosa que se pode ver nos edificios que a rodean. Na parte sur está o STADHUIS –

concello-, edificio construído entre os séculos XIV e XV, cunha fachada espectacular e que alberga un salón gótico cunha 

impresionante bóveda de madeira. Na parte leste da praza, está o BRUGSE VRIJE, -o pazo de xustiza-, cuxa fachada capta 

rapidamente a atención grazas as súas chamativas estatuillas douradas. Nun recanto da praza, atopamos a “IGREXA DA SANTA 

SANGUE –Heilig Bloed ” (nº 12 do plano). En realidade, son dúas igrexas –unha en cada andar-. Na igrexa que está máis á 

dereita gárdase a reliquia co sangue de Cristo, colocado nun cilindro cunha coroa de ouro en cada extremo. A tradición di que 

Diederik van der Elzas trouxo a reliquia de Xerusalén despois da segunda Cruzada e o sangue extraído directamente no Santo 

Grial. 

Camiñamos agora ata a “PRAZA DO MARKT” –grote markt- (nº 14 do plano). Rodeada de edificios medievais con tellados 

escalonados, esta espléndida praza do mercado, é o centro neurálxico de Bruxas. Sobre a praza levántase o fabuloso BELFORT 

(nº 13 do plano). Como curiosidade, no interior desta torre graváronse escenas da película “Xoana a Tola”. Nesta praza foi onde 
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estivo preso o conde Maximiliano e aquí asasinaron a Lanchals. Moi cerca de aquí, en Vlamingsstraat, naceu a Bolsa. Os 

mercaderes dende o século XIII, reuníanse nesa praza para comprar e vender títulos non que chamaban “Ter Buerse” –a Bolsa-. 

Imos agora ata a “IGREXA DO SALVADOR” –Sint-Salvatorskathedraal- (nº 16 do plano). É a parroquia máis antiga de Bruxas, 

séculos XII-XIV. Destacan nela a galería cos órganos, as tumbas medievais, os tapices de Bruxelas e a rica colección de arte 

flamenco dos séculos XIV-XVIII. 

Sairemos de Bruxas sobre as 19.30 e chegaremos a Bruxelas sobre as 21.00 horas aproximadamente. Podemos así gozar do 

espectáculo da Grand Place iluminada e ademais visitar as famosas “GALERIES ROYALES SAINT HUBERT” como despedida de 

Bruxelas. Leopoldo I inaugurounas no 1847, converténdose nas primeiras galerías comerciais de Europa. Os seus pórticos 

gardan tendas –tamén un pequeno teatro e un cine- franqueadas por pilastras de mármore baixo. Miden arredor de 200 m de 

longo e están cubertas por unha enorme cúpula de cristal que deixa pasar a luz. Están divididas en 3 zonas: a Galería da Raíña, 

a Galería do Rei e a Galería dos Príncipes. As galerías comunican a zona do Teatro da Monnaie coa Grand Place, creando así 

unha conexión entre a parte histórica de Bruxelas e unha parte máis moderna.  

 

DDIIAA  33ºº..——  BBRRUUXXEELLAASS  ––  AAMMBBEERREESS  --  AAMMSSTTEERRDDAAMM  ((  2244  MMaarrzzoo))..  

Toca volver a madrugar, para tomar un bo almorzo porque nos espera outro día de visitas e saír ás 8.00 da mañá para de camiño 

a Amsterdam coñecer outra cidade espectacular, AMBERES. Chegaremos aquí sobre as 9.00 horas. E estaremos na cidade ata 

aproximadamente as 13.00 horas. 

SOBRE AMBERES… 

O nome de Amberes (Antwerpen) provén seguramente dun montículo (aanwerp) as beiras do río onde se acharon os 

vestixios dunha colonia galorromana. Aínda que algúns prefiren a alternativa dunha exótica lenda protagonizada por un 

xigante que grazas a un guerreiro romano chamado Silvius Brabo acabou morrendo, despois de cortarlle unha man e 

lanzala ao río. O lugar do hand werpen (lanzamento da man) converteuse en Amberes. Hoxe, as Amberesse handjes (mans 

de Amberes) son como o logotipo da cidade, están por todas as partes.  

A mediados do S. XVI era unha das cidades máis importantes de Europa e fogar do máximo expoñente da arte barroca, 

Rubens. A pesar dos devastadores bombardeos da Segunda Guerra Mundial, a cidade conserva un fascinante centro 

medieval con rúas empedradas repletas de café, unha fortaleza ribeiriña e unha catedral impresionante.  
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Na actualidade, é a segunda cidade máis grande do país e ten un dos portos máis importantes de Europa. Constitúe un 

poderoso imán para magnates da moda, amantes do arte e comerciantes de diamantes. Combina símbolos tradicionais con 

elementos modernos que a converteron nunha cidade de referencia en canto a deseño, ambiente nocturno e fusión 

multicultural. 

 

IITTIINNEERRAARRIIOO  EENN  AAMMBBEERREESS::  

Hoxe comezaremos a visita a esta cidade pola “ANTWERPEN-CENTRAAL” –estación de trens- (nº 1 do plano). Coa súa fachada 

neogótica, o seu enorme vestíbulo e a súa cúpula de espléndidas proporcións. No ano 1905 foi catalogada por Newsweek como 

unha das máis fermosas do mundo. A zona circundante é multietnica e moi variada. Os sórdidos peepshows lindan cuns 

señoriais edificios centenarios, un barrio chinés de dúas rúas e as principais bolsas de diamantes do mundo.  

Achegámonos agora ata a principal rúa comercial e peonil de Amberes, a “MEIR/LEYSTRAAT”. Conta con moitos edificios de 

estilo clásico e rococó rematados por estatuas. Acada un particular crescendo arquitectónico ao chegar á ESTATUA DE VAN 

DYCK. Tamén impresiona o KONINKLIJK PALAIS, de mediados do século XVIII, un pazo empregado por Napoleón despois de 

1811 e máis tarde pola familia real belga. Débese tamén botar unha ollada ao fabuloso  STADSFEESTZAAL, un centro comercial 

que rodea o magnífico pavillón neoclásico de exposicións de 1908, restaurado no 2007 para recuperar os seu dourado 

esplendor. (nº 2 do plano). 

Podemos dende aquí camiñar ata a “GROENPLAATS” –praza verde- (nº 4 do plano). Esta praza foi o cemiterio principal de 

Amberes ata o século XVIII. Acolle unha famosa estatua de Rubens de 1840. Amberes foi a cidade de nacemento do gran pintor 

flamenco Van Dyck e a cidade que veu morrer ao seu mestre alemán de orixe amberino, Pieter Paul Rubens. Hoxe en día a casa-

taller onde pasou os seus últimos 29 anos de vida é un museo no que se albergan dez das súas obras, así como mobiliario de 

época –RUBENSHUIS- (nº 3 do plano). 

Continuaremos coa “CATEDRAL DE NOSA SEÑORA” –Onze Lieve Vrouwekathedraal- (nº 5 do plano). Esta é unha visita clave na 

cidade xa que é o edificio relixioso máis grande e fermoso de Bélxica. De estilo gótico, tardouse case 170 anos en levantala. O 

seu capitel alcanza os 123 m de altura e pode verse dende calquera esquina da cidade. A torre é dunha delicadeza inusual. No 

seu impoñente interior loce ornamentos barrocos tardíos, destacando as vidrieiras, pero sobre todo catro lenzos temperás de 

Rubens. O célebre tríptico Descenso da Cruz (1612) está inmediatamente á dereita do cruceiro central. O seu campanario forma 
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parte dun grupo de torres incluídas no Patrimonio da Humanidade. “O POZO DE QUENTIN MASSYS” (nº 6 do plano). Conta a 

lenda que o ferreiro Quentin Massys namorouse da filla dun pintor, pero este non aprobaba a súa relación. O mozo Quentin, 

pintou unha mosca tan real nun dos cadros do pai da súa namorada que fixo a este cambiar de opinión. A inscrición que adorna 

o pozo significa: “o ferreiro que se converteu en pintor por amor”. 

 

Visitamos agora a “GROTE MARKT” (nº 7 do plano), corazón medieval de Amberes. Esta praza do mercado ten forma triangular 

en vez de rectangular. O edificio máis destacado é o espectacular Concello –stadhuis- de estilo renacentista italoflamenco 

rematado no 1565. En medio da praza destaca unha voluptuosa e barroca FONTE DO BRABO que representa a lenda toponímica 

de Amberes (“ant” significa man e “werpern”, lanzar). Dende aquí podemos achegarnos ata o “HET STEEN”, (nº 8 do plano). Un 

pequeno castelo de principios do s. XIII, que é o edificio máis antigo da cidade. Destaca a estatua do xigante Wapper, que 

atemorizaba ao pobo en tempos medievais.  

Dende aquí podemos camiñar ata o pequeno rueiro de “VLAEYKENSGANG” e transportarémonos no tempo. Camiñando polo 

tranquilo sendeiro empedrado, teremos unha visión da historia da cidade cos seus patios de ladrillos, bancos de madeira, 

lámpadas antigas e portas adornadas con vides. Merece a pena intentar capturar coa cámara a atmosfera medieval que 

desprende este lugar.  

Se nos desviamos un chisco podemos chegar ata o “MUSEO PLANTIN-MORETUS” que é o único museo do mundo que forma 

parte do Patrimonio da Humanidade –xunto coa illa dos museos de Berlín-. O edificio medieval e o seu patio axardinado do 1622 

xa xustifican a visita. Foi a imprenta de onde saíron as primeiras obras en serie do mundo e aínda se conservan as dúas prensas 

máis antigas que existen. É museo dende o ano 1876, cando Edward Moretus o cedeu á cidade. Entre as súas marabillas están: 

a biblioteca de 1640, a histórica librería e as salas 11 e 21 polo revestimento das súas paredes en coiro dourado. Posúe unha 

inestimable colección de manuscritos, tapices e unha sala chea de antigas prensas de imprenta. Na súa valiosa colección de 

pinturas inclúe un Rubens orixinal, aínda que o máis interesante son as súas ilustracións para os libros do seu irmán, 

publicados por Moretus.  

Volvemos sobre os nosos pasos, e accedemos a zona de MEIR, alí atopamos o primeiro rañaceos de Europa, o 

“TORENGEBOUW”. Finalizado en 1932, de estilo art déco. O seu alcume local, boerentoren –torre de granxeiros- fai referencia 

ao seu aspecto algo tosco. Non moi lonxe, está o “HANDELSBEURS” que se construíu no 1531 como o primeiro edificio da 

Bolsa do mundo.  

Dende o punto anterior e camiñando un chisco chegamos ata “VLEESHUIS” – casa gremial dos carniceiros- (nº 9 do plano). Esta 

casa é curiosa por varias razóns: pola súa fachada de ladrillo e pedra branca que parece estar feita con anacos de carne e 

touciño e por posuír unha pequena zona de paso debaixo dos cimentos onde se escondían os nobres na Cuaresma para obter a 

carne e por último porque as súas portas non están a ras do chan, senón que unha rampla unía a porta coa rúa para o paso do 

gando.  
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Preto de alí atópase a  “ST. PAULUSKERK” –igrexa de San Pablo- (nº 10 do plano). Merece a pena visitar o lugar por ver o seu 

xardín con 63 estatuas que representan os últimos días de Cristo. 

Se camiñamos un chisco máis podemos achegarnos a nosa última visita en Amberes, a “ST-CAROLUS-BORROMEUSKERK”. No 

ano 1621, Rubens pasouse á arquitectura e proxectou a fachada e a torre desta impresionante igrexa barroca flamenca. A igrexa 

destaca nunha agradable praza que rende homenaxe ao escritor romántico Hendrik Conscience (1821-1883). (nº 11 do plano). 

Aproximadamente sobre as 13.00 horas tomaremos o noso autobús para dirixirnos a coñecer a marabillosa Ámsterdam. 

Chegaremos a esta cidade aproximadamente ás 15.00 horas.  

 

SOBRE ÁMSTERDAM… 

No século XII, a construción de un dique (dam) sobre o río Amstel deu nome ao poboado alí asentado: Amsteldam. Carlos V 

de España herdou os Países Baixos da súa avoa María de Borgoña. A dependencia de España e o descubrimento do Novo 

Mundo, abriu novas oportunidades a Ámsterdam, que por detrás de Lisboa foi o porto máis importante do mundo. 

Especializouse no comercio de grans e de armamento e foi sede da revenda das especies procedentes da India.  

No 1578, Ámsterdam únese á guerra contra España reinada por Felipe II. A loita foi pola liberdade relixiosa, a defensa dos 

privilexios das clases dominantes e o crecente nacionalismo, todo unido a represión levada a cabo polo Duque de Alba e 

pola imposición de novos impostos. Trala Guerra dos 80 anos, os Países Baixos derrotaron aos españois e acadaron a 

independencia. No ano 1609, créase a Banca de Ámsterdam feito fundamental para o desenvolvemento do comercio. 

Neste século convértese no centro financeiro máis poderoso do mundo e a súa bolsa na primeira en funcionar a diario. 

O século XVII considérase o Primeiro Século de Ouro de Ámsterdam. Nesa época, constrúese o Concello da Praza Dam e a 

cidade é residencia de intelectuais e artistas, que fuxindo das guerras que asolaban Europa, refuxiáronse na próspera 

cidade.  Chegou a ser un centro internacional de pedras e metais preciosos. Era a aristocracia mercantil quen controlaba a 

cidade e quen para defender os seus intereses, chegou a romper os diques da cidade en dúas ocasións.  Non obstante, a 

finais deste século e pola competencia cos ingleses, os Países Baixos comezaron a perder o poder e control das colonias e 

Ámsterdam perdeu poder político a favor de La Haya.  

En 1810, Napoleón invade os Países Baixos e a invasión afecta ao seu comercio consecuencia do bloqueo internacional. O 

Congreso de Viena, incorpora a Bélxica e Luxemburgo aos Países Baixos, pero en 1830 os belgas rebélanse e logran a 

independencia. Tamén a acadaría Luxemburgo.  

O segundo Século de Ouro de Ámsterdam ten lugar nas últimas décadas do XIX e veu da man da revolución industrial. É a 

época das grandes obras públicas, novos museos, a Estación Central e a apertura de novas canles.  

Durante a Primeira Guerra Mundial, os Países Baixos, mantéñense neutrais e tratan de facer o mesmo durante a Segunda 

Guerra Mundial, pero as tropas nazis non o permitiron e invádenos o 10 de maio de 1940. A persecución dos xudeus de 

Ámsterdam é unha das súas páxinas máis negras, nada menos que 100.000 xudeus foron deportados aos campos de 

exterminio. Unha desas vítimas foi Ana Frank.  
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Hoxe en día, Ámsterdam perdeu a importancia comercial do pasado a favor do porto de Rotterdam e o poder político a 

favor de La Haya, mais segue sendo o centro intelectual dos Países Baixos. É unha cidade industrial (talla de diamantes) e de 

servizos, de carácter multirracial cunha grande porcentaxe de inmigrantes e símbolo universal de tolerancia e liberdade.  

 

ITINERARIO  ÁMSTERDAM  2019 

ÁMSTERDAM - “A VENECIA DO NORTE” 
DESTINO: DURACIÓN: DATA SALIDA: 

Ámsterdam 3 días / 2 noites MARZO (24-26) 2019 

 

Ao chegar iremos primeiro a deixar as maletas e repartir os cuartos no noso hostel de Ámsterdam: HANS BRINKER 

HOSTEL dirección Kerkstraat 136-138, 1017 GR Ámsterdam, Países Baixos en torno ás 15.30 horas. A continuación e a partir 

máis ou menos das 16.30 horas comezaremos o noso percorrido pola cidade.  

Esta vez faremos o percorrido acompañados de guías de Sandemans –faremos dous grupos cada un acompañado dun guía-. O 

“tour” que vamos  realizar ten por finalidade coñecer os principais lugares de interese do centro de Ámsterdam. Así 

visitaremos:  

-A COMPAÑÍA NEERLANDESA DAS INDIAS ORIENTAIS   Estableceuse no ano 1602, cando o Estado Xeral dos Países Baixos 

lle concedeu un monopolio de 21 anos para realizar actividade coloniais dentro de Asia. Era a primeira corporación 

multinacional no mundo. Era ademais a primeira compañía que publicaba as súas ganancias. Foi unha compañía de grande 

importancia e volume de negocios por case dous séculos, ata que chegou á bancarrota e foi disolvida no 1798. 

-NIEUWMARKT (NOVO MERCADO)  é un dos barrios máis históricos da cidade. Rembrandt retratou as súas canles e os 

mercaderes xudeus do lugar contribuíron a boa parte da riqueza da cidade cos diamantes e outras actividades. Neste barrio está 

o Museum het Rembrandthuis, a impresionante casa-estudo onde o mestre creou as súas mellores obras.  

-IGREXAS CATÓLICAS ESCONDIDAS  a partir de 1578, o catolicismo era perseguido, así apareceron moitas igrexas que non 

eran recoñecibles dende fora. As autoridades facían a vista gorda ante a cantidade de pequenas igrexas e congregacións 

católicas que seguían existindo.  
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-O HOMOMONUMENT  monumento que lembra a todos os homosexuais que foron suxeitos a persecucións pola súa 

orientación sexual. Son 3 triángulos equiláteros e o vértice dun deles baixa cara o interior do Keizersgracht que representa o 

embarcadeiro dende o cal os homosexuais eran enviados aos campos de concentración. 

-A PONTE MÁIS ANCHA  o “Torensluis” é a ponte máis antiga e ancha da cidade -39 m de extremo a extremo-. Consérvase no 

seu estado orixinal e foi construído no ano 1648. Debaixo del poden verse as ventás con barrotes dun antigo cárcere.  

-O MERCADO DE ALBERT CUYP  un día en Ámsterdam non está completo sen unha visita ao mercado máis popular de 

Holanda. Existe dende 1905 e máis de cen anos despois aínda resulta atractivo para os propios habitantes da cidade, cazadores 

de gangas, xente de paso, turistas… 

-A CASA MÁIS ESTREITA DE AMSTERDAM  as casas máis antigas de Ámsterdam son un tesouro nacional. Moitos destes 

impresionantes exemplos arquitectónicos circundan o sistema de canles da cidade e datan da Idade de Ouro Holandesa. Nese 

momento os impostos sobre os inmobles calculábase a partir do ancho da fachada dos edificios. A casa máis estreita atópase 

na rúa Oude Hoogstraat, mide só 2.02 m de ancho e 5 m de profundidade, cun pequeno cuarto en cada andar. 

-A PRIMEIRA BOLSA DO MUNDO  no ano 1602 fúndase a Bolsa de Valores de Ámsterdam, a primeira en operar con 

intercambios en forma de accións e bonos para poder así financiar viaxes mercantís ás Indias Orientais. Con este sistema, os 

empresarios importadores e exportadores que necesitaban cubrir o presuposto das súas viaxes, vendían previamente parte do 

beneficio que ían conseguir nas ditas viaxes para poder así reunir os cartos suficientes para partiren.  

 

-A OUDE KERK -IGREXA VELLA-  foi construída no 1302 e é o edificio máis antigo da cidade. Comezou sendo unha capela de 

madeira e co paso dos anos foise ampliando ata converterse nunha gran basílica gótica. Atópase en pleno corazón do Barrio 

Vermello. No 1566 o seu interior quedou sen decoración por culpa do movemento iconoclasta –os calvinistas saquearon os 

templos católicos e destruíron os seus cadros e estatuas-. No seu teito abovedado de madeira aínda se conservan algunhas 

pinturas do século XV, as preciosas vidrieiras que se manteñen intactas e o seu órgano maior. 

-ARQUITECTURA E CANLES  a cidade acolle unha combinación fascinante de obras arquitectónicas composta por canles do 

século XVII que foron declarados Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, obras do arquitecto holandés Berlage e do 

movemento arquitectónico da Escola de Ámsterdam. 

-O PAZO REAL  construído entre 1648 e 1665 en estilo clásico é un dos tres pazos que aínda son usados pola familia real 

holandesa. Para contrarrestar o solo areoso da cidade, o edificio aséntase sobre 13.659 pilares de madeira. No punto máis alto 

da fachada aparece Atlas –titán da mitoloxía grega- sostendo unha bola do mundo de 1.000 kg de peso sobre os seus ombros. 

Este pazo foi referido como unha das oito marabillas do mundo polo poeta Constantijn Huygens.  
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-O BARRIO XUDEU  a poboación xudía sefardí de España e Portugal asentouse buscando refuxio nesta parte de Ámsterdam a 

principios do século XVII tras seren expulsados. Máis tarde chegaron xudeus doutras partes de Europa e outras minorías 

exiliadas. Cando no 1940, a Alemaña nazi invadiu os Países Baixos, vivían aquí máis de 60.000 xudeus. Ten soamente un km2 e 

atópase no centro da cidade.  

Para finalizarmos a xornada de hoxe en Ámsterdam iremos  facer unha “EXCURSIÓN POLAS CANLES DA CIDADE”. Tendo en 

conta que a cidade ten máis canles que Venecia, sen dúbida percorrelas é unha das mellores maneiras de tomarlle o pulso á 

cidade, podendo contemplar algunhas das 2.500 casas flotantes de Ámsterdam. Tamén con este percorrido poderemos entender 

porque a Unesco declarou  estas vías de auga Patrimonio Mundial.  

  

DDIIAA  44ºº..——  ÁÁMMSSTTEERRDDAAMM  ((  2255  MMaarrzzoo))..  

Hoxe almorzaremos forte porque nos espera outro día cargado de emocións. Comezaremos o percorrido sobre as 9.00 horas 

para visitar en primeiro lugar a “BEGIJNHOF”. Chégase a pé a unha modesta porta e cando se abre, aparece un patio interior 

con casiñas e xardíns. O Begijnhof, do s. XIV, é un oasis de paz en medio da cidade. As beguinas eran unha orde católica de 

mulleres solteiras ou viúvas que atendían os anciáns e vivían unha vida piadosa sen ter feitos votos monásticos. A última 

beguina faleceu na década de 1970. No patio –hof- escóndense dúas igrexas: a BEGIJNHOF KAPEL, que é unha capela 

clandestina onde as beguinas se viron obrigadas a practicar o culto cando os calvinistas ocuparon a súa igrexa gótica. A 

entrada traza unha curva pechada e dentro hai columnas de mármore, cadros e vidrieiras conmemorativas do Milagre de 

Ámsterdam. A outra igrexa é coñecida como ENGELSE KERK, e foi construída cara 1392. Finalmente foi alugada á comunidade 

local de refuxiados presbiterianos ingleses e escoceses e aínda serve como tal. Os paneis do púlpito son de Piet Mondrian, na 

súa fase figurativa. No nº 34 está a HOUTEN HUIS, que se remonta aproximadamente a 1465, polo que se trata da casa máis 

antiga que se conserva nos Países Baixos.  

Nos achegaremos logo ao “RIJKSMUSEUM”, principal museo de arte dos Países Baixos, de visita ineludible. Foi ideado como 

almacén de varias coleccións nacionais, incluídas obras propiedade da familia real. O museo ocupa catro plantas. Tras dez anos 

de obras, o edificio volveu a abrir ao completo no ano 2013. Moitos tesouros enchen os seus 1,5 km de galerías: Rembrandts, 

Vermeers, porcelanas, etc. A nosa reserva para este museo é ás 10.30 e estaremos nel aproximadamente 1 hora. As 

recomendacións do profesor de historia da arte do noso IES, Carlos Pérez Seara, son as seguintes: 

 

 A ROLDA DE NOITE. REMBRANDT.  1642. 
 

Empecemos advertindo que o título desta obra mestra é todo un erro. 
Non é de noite, senón que a acción transcorre de día e a luz entra por 
un portalón no interior dun soto por onde discorre a escena. A orixe 
deste título xorde dunha equivocación de interpretación, debida a que, 
o cadro estaba tan deteriorado e escurecido pola oxidación da verniz e 
a sucidade acumulada, que as súas figuras eran case indistinguibles, e 
parecía unha escena nocturna. Despois da súa restauración en 1947, 
onde se eliminou esta verniz escurecido, descubriuse que o título non 
se axustaba á realidade, xa que a acción non se desenvolve de noite 
senón de día. Cadro de composición un tanto peculiar, moi afastada do 
estilo da súa época. É unha pintura que pon de manifesto a mestría do 
pintor á hora de plasmar efectos crepusculares relativos á luz. 
Rembrandt apartouse do convencional, evitando unha escena estática 
e formal, e xerando, en cambio, unha de acción, máis do gusto do 
Barroco imperante. Mostra os soldados apurados para embarcarse 
nunha misión (que tipo de misión, ou se trataba dunha patrullaxe 
ordinaria é aínda motivo de discusión). Este ordenamento é 
completamente orixinal e constitúe un novo modo de concibir o 
retrato colectivo. O seu estilo causou a contrariedade dalgúns 
membros da milicia, que pola súa localización no fondo da escena son 
dificilmente distinguibles. 
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O SÍNDICO DOS PANOS, REMBRANDT. 1662. 
 

En torno ao ano 1662 a Corporación de Fabricantes de Panos 
encargou ao artista un gran lenzo  -máis de metro e medio de 
altura e dous oitenta de anchura- que debía representar os 
principais cargos da corporación. Os síndicos eran unha das 
principais figuras dentro do proceso de fabricación dos panos, eles 
encargábanse de que a tea se tinguise adecuadamente. Nunha 
mesa cuberta por un espectacular pano avermellado e disposta en 
diagonal desde o primeiro plano, os síndicos dispóñense ao redor 
da figura do seu presidente Willen van Doeyemburg quen lles 
mostra o libro de contas da compañía. Nese intre entramos nós, 
os rostros de sorpresa dos retratados son xoias da historia da arte 
(atención á personaxe que amarra a bolsa dos cartos).  O artista 
soubo realizar un perfecto estudo psicolóxico de cada un dos 
protagonistas cuxo rostro delata a súa propia personalidade pero 
tamén a súa condición social ou relixión.  
  

 
A NOIVA XUDEA. REMBRANDT. 1662. 

 
A iconografía desta obra sempre foi un misterio, pero foi a 
principios do século XIX cando un coñecido coleccionista de arte 
privada fixo pública a teoría de que a escena podería 
identificarse como un pai xudeu acompañando a súa filla no 
momento do seu matrimonio. Estudos posteriores expuxeron a 
hipótese de que o pai puido ser quen lle regalou á súa filla o 
colar que esta loce no pescozo explicando desta maneira a 
estraña postura do home, suxeitando á rapariga polo peito. No 
entanto estudos máis recentes parecen decantarse por unha 
iconografía máis tradicional e relixiosa, a parella sería entón 
algún dos personaxes icónicos do Antigo Testamento como 
Abraham e Sara ou quizais Isaac e Rebeca que o pintor 
caracterizara segundo a moda da súa propia época. Especial 
mención merece o detallismo e a laboriosidade coa que o artista 
traballou as teas ou as xoias que loce a noiva. Os personaxes 
recórtanse sobre un fondo neutro e escuro que nos remite ás 
formas do tenebrismo mentres que a paleta cromática utilizada 
para representar a parella é máis clara e brillante. 

 

 
 

A LEITEIRA, VERMEER. 1657-1658. 
 

O cadro máis famoso de Vermeer mostra a unha serventa 
servindo leite, totalmente absorta no seu traballo. A pintura é 
estática, excepto polo chorro de leite; Vermeer usou sabiamente 
as cores para facer que os fluídos cobrasen vida. Esta pintura 
consegue unir dun modo maxistral dous conceptos que en 
principio parecen antagónicos: unha sensación de 
monumentalidade e un gran acougo. A criada atópase no seu 
universo particular, nun interior case espido, coa presenza duns 
poucos obxectos sinxelos. O xesto inmortalizado por Vermeer ten 
algo de estatua antiga. Está de pé, bañada en luz. O pintor utilizou 
as súas cores: o azul (realizado cun pigmento, o azul de ultramar, 
derivado do lapislázuli), e o amarelo, en sorprendente harmonía. A 
obra invita á contemplación e á meditación sensorial a partir da 
calidade dos obxectos representados. Nesta mesma liña non 
perdades no museo Muller lendo unha carta. 
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PAISAXE INVERNAL, AVERCAMP. 1608. 
 

Mentres Vermeer especializouse nos interiores, outros artistas elixiron as paisaxes. Destaca Hendrick Avercamp quen conseguiu que as 
paisaxes invernais fosen para sempre asociados á súa persoa. É pleno inverno e as canles están xeadas; árbores sen follas, neve, frío, 
pero non tanto frío como para non saír a traballar ou a divertirse. O xeo ten, neste caso, unha enorme capacidade de atracción para 
mozas e vellos, ricos e pobres, xentes do campo e da cidade. Decenas de figuras comparten unha mesma paisaxe xeada; uns patinan, 
outros pasean, mentres un carga cun fardo outros charlan descoidadamente sobre o xeo. Pero é que, ademais, hai moitas outras cousas 
por descubrir nesta marabilla. Hai unha parella facendo o amor no almiar, un campesiño está cagando no retrete (se é que se lle pode 
chamar retrete a unha barca posta de canto), uns pescadores fan un buraco no xeo para pescar. Situacións máis ou menos habituais 
entre o campesiños pero que para os compradores, xentes da cidade, convértense en anécdotas divertidas. 

  
 

RETRATO DE GERARD BICKER, VAN DER HELST. 1642. 
 

Hoxe o retrato máis famoso de Van der Helst é o seu retrato de 
medio corpo de Gerard Andriesz Bicker, o fillo de Andries Bicker, o 
alcalde de Ámsterdam, a quen tamén pintou en 1642. Este retrato é 
a miúdo usado para representar a obesidade como un símbolo de 
riqueza dos comerciantes de Ámsterdam da Idade de ouro 
holandesa en Ámsterdam. Foi probablemente pintado en 1639. 
Naquela época Gerard Andriesz Bicker tería 17 anos de idade, pero 
xa tiña os títulos de señor de Engelenburg e Alto alguacil de Muiden. 
A súa mirada de superioridade e arrogancia é un dos símbolos do 
museo. 

 

RETRATO DE MARIE FARGUES, J.E. LIOTARD. 1756-1758. 
 

Jean-Etienne Liotard (1702-1789) gozou dunha longa vida para o 
seu tempo e tamén dunha extensa carreira: considerámolo un dos 
grandes artistas do s XVIII polo asombroso realismo que alcanzou 
nos seus retratos grazas ao seu enorme sentido da observación e 
ás súas habilidades técnicas. Liotard viaxou a Constantinopla en 
1738 xunto a dous británicos que realizaban o Grand Tour por 
Europa e que coñecera nun café de Roma. Permaneceu alí catro 
anos traballando, entre outros, para o embaixador británico, Sir 
Everard Fawkener. Daquel período datan lánguidos interiores, 
estudos de figuras reclinadas sobre diváns e retratos de 
diplomáticos e comerciantes de petróleo nos que se mestura o 
occidental e o oriental tanto na súa vestimenta como nos mobles 
que os acompañan. O seu gusto polo mundo otomán era tal que 
en Inglaterra foi alcumado como O Turco. Nesta obra retrata á súa 
muller Marie Fargues á moda oriental, cargada de exotismo e 
romanticismo é unha obra mestra absoluta.  
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Despois desta visita tan agradable para os sentidos iremos ata o “VONDELPARK”, que é un dos lugares máis máxicos de 

Ámsterdam. Cando fai sol, un ambiente festivo o invade todo con turistas, namorados, ciclistas, patinadores, nenos, 

adolescentes futboleiros, amigos de paseo e familias de picnic. Aínda que o parque recibe máis de 10 millóns de visitantes ao 

ano, non se forman multitudes. En realidade, é un xardín de estilo inglés, orixinalmente coñecido como Nieuwe Park –parque 

novo- con estanques, prados, pontes peonís e curvados sendeiros. Foi planificado sobre un terreo pantanoso polo arquitecto 

Zocher no 1865; máis tarde o seu fillo ampliouno ata as 47 Ha que ten na actualidade. No ano 1867 instalouse a estatua do poeta 

e dramaturgo, Joost van den Vondel e os lugareños comezaron a referirse ao parque como Vondelspark –o parque de Vondel-. 

Nel podemos atopar: O XARDÍN DAS ROSAS, con máis de 70 especies. No parque hai nada menos que 69 esculturas, entre elas 

a abstracta de Picasso “O peixe”, que doou o artista no ano 1965 con ocasión do centenario do parque, cafés, zonas de xogo e 

un magnífico teatro ao aire libre –Opensluchttheater-. Na década de 1990, o parque foi declarado Monumento Nacional.  

 

Tras este rato gozando da natureza, iremos  visitar a “CASA DE ANA FRANK”, -Anne Frank Huis-. Temos a entrada ás 16:45. A 

Casa de Ana Frank co seu dormitorio reconstruído e o seu diario auténtico cheo de palabras optimistas pero tinguidas dunha 

silenciosa desesperanza é realmente conmovedora. Esta casa alberga unha das moitas duras historias do século XX: unha 

moza xudía obrigada a esconderse coa súa familia e amigos para evitar ser deportados polos nazis. Visitar esta casa que lles 

serviu de refuxio é unha das experiencias máis memorables de calquera viaxe a Ámsterdam. Pódese pasar a través da 

estantería de libros xiratoria do anexo segredo e subir pola empinada escaleira ata onde viviu a familia durante máis de dous 

anos antes de ser traicioados e entregados a Xestapo, permite retroceder a un tempo que parece distante á vez que 

traxicamente real.  

Ao remate desta visita damos un xiro de 360º e nos achegamos ata o “BARRIO VERMELLO”. É un barrio central da cidade de 

Ámsterdam, famoso pola súa historia, a súa arquitectura, a súa vida cultural e por ser un dos barrios máis liberalizados do 

mundo en canto á actitude de cara á prostitución, ás drogas e á diversidade sexual.  

Aquí a normativa obriga a que os grupos teñan como máximo 20 persoas –incluído o guía-, polo cal deberemos dividirnos en 

tres grupos para facer este tour. Durante 2 horas aproximadamente  contarannos que os primeiros escaparates nos que as 

prostitutas ofreceron os seus servizos datan do S. XVII. A cidade holandesa é unha das trece nas que existe este tipo de 

prostitución. Nos Países Baixos é legal dende 1911. As mulleres do Barrio Vermello alugan o escaparate no que traballan e 

contribúen cos seus impostos como calquera traballador holandés.  

Cos guías de Sandemans visitaremos o Warmoesstraat –o barrio hardcore de coiro-, a Condomería, o Centro de información 

para a prostitución –fonte de información para visitantes e traballadores sexuais-, o Primeiro Teatro do Mundo do Sexo, Rúas 

Élite e o Novo Mercado entre outros.  

Iremos logo ao noso hotel a descansar, procurando deixar todas as maletas listas para o día seguinte.  
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DDIIAA  55ºº..--  AAMMSSTTEERRDDAAMM  ––  PPOORRTTOO  --  OOUURREENNSSEE  ((2266  MMaarrzzoo))  

Despois de almorzar sairemos sobre as 9:00 da mañá a emocionarnos coas derradeiras visitas que temos previstas na cidade. 

Comezaremos o día visitando o visitaremos  “BLOEMENMARKT” –mercado das flores-.  Este mercado que abre de luns a 

sábado é un pracer para os sentidos. Leva en funcionamento dende o ano 1862. É un mercado flotante que está disposto sobre 

plataformas e barcazas suxeitas ao bordo do canal Singel. Alí podemos mercar os famosos bulbos de tulipáns para traer como 

recordo. 

 

E por último para despedirnos da cidade ao grande visitaremos o  “MUSEO VAN GOGH”. A reserva obríganos a facer a entrada 

ao museo en dúas quendas. Un grupo de 26 alumnos acompañados de dúas profesoras ás 10:45 e o segundo grupo de 27 

alumnos acompañados das outras profesoras ás 11:15.  

Este museo alberga a maior mostra de pinturas de VAN GOGH, nunha sucesión de obras mestras. Foi inaugurado no ano 1973 

para instalar a colección de Theo, o irmán pequeno de Vincent. Alberga 200 cadros e 500 debuxos, algúns deles de coetáneos 

seus como PAUL GAUGIN e CLAUDE MONET. Así mesmo, permite seguir ao detalle a evolución do artista, dende os escuros 

retratos da campesiños neerlandeses ata as coloristas paisaxes que pintou en Francia. De novo o profesor de historia da arte do 

noso IES, Carlos Pérez Seara, nos fará as súas recomendacións sobre os cadros aos que debemos prestar especial atención:  

 

 

 
OS COMEDORES DE PATACAS, 1885. 

 
Considerada a primeira obra mestra de Van Gogh. O cadro 
representa a unha familia de campesiños sentados nunha 
mesa comendo patacas. A familia, nun entorno lúgubre 
aparece iluminada soamente por unha lámpada de aceite, 
a cal representa, as esperanzas de xurdir e saír da extrema 
pobreza á cal están sometidos. Esta pobreza está 
sintetizada no ambiente: unha casa con paredes que están 
por caer, unha sensación de tristeza que flota na 
habitación. A muller sentada á dereita, servindo café, é a 
representante do papel feminino nesa época: un rol 
secundario na sociedade, pero que é o alicerce da familia 
rural. As expresións e os rostros, distorsionados e 
cargados de sufrimento, son una metáfora do traballo na 
terra. Unha homenaxe ós campesiños anónimos, grandes 
esquecidos da historia.  
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AUTORRETRATO CON SOMBREIRO DE FELTRO GRIS, 1887. 

 
Coñécense máis de 35 autorretratos que realizou o pintor holandés, 
todos eles pintados nun curto espazo de tempo, como curta foi a 
súa vida. Os motivos de semellante cantidade non son os mesmos 
que noutros casos de grandes pintores da historia, como pode ser 
Durero que se vía a si mesmo enormemente fermoso e pintábase 
autorretratos como o mellor modelo posible. Ou como Rubens, que 
se pintou a si mesmo moi orgulloso da posición social acadada 
grazas á súa mestría cos pinceis. Todo o contrario, na biografía de 
Van Gogh non se aprecia ese carácter dunha altísima autoestima 
nin de orgullo persoal. En realidade, foi unha persoa 
verdadeiramente atormentada, e os motivos para tal profusión de 
autorretratos hai que buscalos na súa paupérrima situación 
económica que lle impedía contratar a modelos para que pousasen 
para as súas pinturas, así que se elixía a si mesmo para pintar as 
súas teas. A pincelada puntillista da obra é marabillosa.  

 

 
 

O CUARTO EN ARLÉS, 1888. 
 

A perspectiva e a representación da profundidade é unha das 
claves da obra. En primeiro plano sitúase a cama que avanza de 
forma violenta. Este efecto vese acentuado pola utilización de 
cores cálidas (vermello, símbolo da paixón) na cama. Á esquerda, 
o primeiro plano vaise afastando, para iso utiliza liñas de fuga que 
o pintor marca na tarima do chan. Con isto conséguese arrastrar a 
mirada ao fondo do cuarto, e máis concretamente onde se acha a 
cadeira máis pequena. É aquí onde o punto de vista volve situarse 
en primeiro plano grazas á posición oblicua da mesa, á cadeira e 
ao ángulo da xanela entornada. Desta forma Van Gogh consegue 
que visualmente a habitación non sexa firme, os planos avanzan e 
retroceden. Con este efecto o autor expresa a súa desesperación, 
abatemento e desolación, que marcarán unha vida inestable 
(remata suicidándose). A maioría dos obxectos do cuarto atópanse 
duplicados: hai dúas cadeiras, dúas almofadas, dúas portas … Un 
cadro sobre a poesía da soidade, sobre a necesidade do outro 
como cuestión vital.  

 

 

 

 
A CASA AMARELA, 1888. 

 
Ao chegar Van Gogh a Arles en marzo de 1888, aloxouse 
temporalmente nun café. Ao pouco tempo, decidiu alugar catro 
habitacións dunha casa de dous pisos coñecida como a casa 
amarela. Vincent mostra a vivenda na que convivirá con Gauguin 
durante tres meses. Para facer máis agradable a estancia deste, 
decorou as paredes con paneis de Mirasois e instalou gas na casa. 
Precisamente nesta imaxe observamos a gabia que estaban a abrir 
os obreiros desde a estación de ferrocarril. A súa especial maneira 
de contemplar e plasmar a realidade, a partir de cores planas, 
queda perfectamente demostrada nesta preciosa imaxe na que  
amarelos, azuis e verdes mestúranse en alegre harmonía. O estilo 
detallista pero sen preciosismo lembra a arte naïf e, mesmo, a 
maneira de pintar dos nenos. 
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OS MIRASOLES, 1889.   

 
A serie dos mirasoles foi realizada por Van Gogh para a decoración da casa 
amarela en Arles debido á inminente chegada de Gauguin. Ambos os pintores 
formarían - segundo a idea de Vincent - o xerme dunha sociedade de artistas na 
que se compartirían gastos e ideas. Vincent quería causar boa impresión ao seu 
compañeiro, elixindo como temática para a decoración un dos símbolos da 
Provenza. O cadro reflexa a personalidade difícil e cambiante do pintor, con flores 
dinámicas e cheas de vida e outras que semellan murcharse sen remisión.  De 
novo a personalidade do autor no autorretrato máis disfrazado da historia. Outra 
interpretación vén marcada polo relixioso. Van Gogh, fillo dun pastor da pequena 
cidade de Zundert en Holanda, era un fiel devoto. Con esta premisa o cadro 
adopta un novo significado: o da vida recta e cristiá. Os mirasoles, coa súa 
peculiar forma de seguir os raios do sol, son unha gran referencia nas igrexas para 
simbolizar a vida que deberían de levar os fieis: seguindo a luz de Xesucristo e a 
palabra de Deus. Diante do mal que se podre nos límites do xarrón. 
 

 
 

  
 

AMENDOEIRA EN FLOR, 1890. 
 
 
A vida de Van Gogh estaba chea de novos comezos. 
Empezaba a miúdo algo novo, convencido de que 
cando se resolvese, todo estaría ben. Ao principio 
de 1890, o irmán de Vincent, Theo, tivo un fillo. 
Vincent estaba de moi bo humor, e quixo facer un 
cadro de renacemento en honra ao seu sobriño. As 
árbores en flor anuncian o comezo de primavera e 
nova vida. Como un agasallo para celebrar o 
nacemento dun neno, isto non podería ser máis 
perfecto. A obra ten unha forte influencia dos 
gravados xaponeses. Van Gogh recolleu e admirou 
aos artistas do sol nacente e usou ideas como cores 
intensas, contornos escuros, e a beleza de natureza 
na súa arte. 

 
TIGRAL CON CORVOS, 1890. 

 
En primeiro plano contemplamos o punto de unión de tres 
camiños que parten cara a diferentes direccións; entre eles, 
limitados cunha liña verde que corresponde coas herbas e a 
maleza, achamos os campos de trigo en todo o seu esplendor, 
iluminados pola luz nocturna que tanto atraeu a Vincent 
durante toda a súa vida. Case a metade superior da tea está 
ocupada por un ceo escuro, excepto dúas manchas 
arremuiñadas que se aclaran lixeiramente. Os corvos revoan 
polo trigal, obtidos con trazos negros que acentúan o seu 
esquematismo. A factura rápida e empastada ocupa toda a 
superficie do lenzo, pondo de manifesto todo o seu 
sentimento. O propio Vincent admitiu que quería expresar 
tristeza e unha extremada soidade cando realizou este 
traballo. É esta a razón pola que numerosos especialistas 
consideran a este lenzo como unha especie de testamento 
pictórico, anticipando o seu tráxico destino que pronto tería 
lugar. O 27 de xullo de 1890 Van Gogh sae pola tarde ao 
campo que reflicte no seu esplendor en todos estes cadros e 
dispárase un tiro. Estaba nacendo un mito.  
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Tras despedírmonos como Ámsterdam se merece, pasaremos polo noso hostel -HANS BRINKER HOSTEL- aproximadamente ás 

13:30 horas para recoller as maletas e tomar o autobús que nos levará ao aeroporto da cidade: SCHIPHOL. Presentación no 

aeroporto de Ámsterdam ás 14:45 horas. Trámites de facturación e embarque e saída no voo da compañía TAP con destino a 

Porto. 

 

Voo: Ámsterdam – Porto (TP679) - Saída ás 16.45 h  e chegada a Porto –Sá Carneiro- ás 18.25 h. 

 
Á chegada a Porto, traslado en autobús ata o IES 12 de Outubro. Chegada prevista a Ourense sobre as 21.45 h.  

 

 

 

 

 

 
Debido ao elevado prezo do chan en Ámsterdam, as casas 
constrúense con forma estreita e alongada, polo que as súas 
escaleiras non son o mellor lugar para subir grandes 
obxectos e mobles.  
Por iso, na parte superior, instaláronse unha especie de 
GANCHOS sobre os que se colocan poleas para poder 
levantar os mobles e introducilos nas vivendas. 
 
Para  facilitar o proceso, as casas construíronse lixeiramente 
inclinadas cara adiante e parece que vaian derrubarse en 
calquera momento.  
Só hai que levantar a vista para observar este curioso gancho 
que coroa cada unha das vivendas de Ámsterdam. 

 

 

 
Seguro que na cidade vas  ver moitas veces “Os tres xes” 
(XXX) por exemplo, na súa bandeira. Nin sequera os 
holandeses se poñen de acordo no seu significado. 
  
Unha das teorías é que S. Andrés –patrón da cidade- 
morreu nunha cruz con forma de xes. 
 
Outras versións máis románticas din que os tres xes, 
representan: o valor, a determinación e a misericordia, os 
tres adxectivos cos que denominou a cidade, a raíña 
Guillermina. 
 
A última versión é que os tres xes representan os 
desastres que afectaron á cidade ao longo da historia: os 
incendios, as inundacións e a peste. 
 
Con cal das tres versións te quedas ti?  

 
 

 
 

 
 

 

Se es unha persoa curiosa e queres 

aproveitar ao máximo a túa visita a 

Ámsterdam, NON DEIXES DE BOTAR 

UNHA OLLADA A INFORMACIÓN 

QUE VÉN A CONTINUACIÓN: 

“Curioseando” 
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INFORMACIÓN DE INTERESE: 
 INFORMACIÓN DO HOTEL DE BRUXELAS: 

 

 
 
 
 

 

 
Os datos do noso hotel en Bruxelas son: 

 Dirección: Quai du Hainaut 33, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Bélxica  

 Teléfono : +32 2 588 14 74 

 Web: https://www.meininger-hotels.com/en/hotels/brussels/hotel-brussels-city-center/ 

 E-mail: qh@meininger-hotels.com 
 q qh@meininger-hotels.com h@meininger-hotels.com 

 
O MEININGER HOTEL BRUSSEL CITY ocupa unha antiga fábrica ás beiras da canle Charleroi-

Bruxelas, a 1,5 km da Grand Place. O establecemento ofrece conexión Wi-Fi gratuíta e conta 

cunha recepción aberta as 24 horas. 

 

Os cuartos son modernos e todos contan con TV de pantalla plana e baño privado con ducha. O 

restaurante e o bar están decorados ao estilo da fábrica.  

 

A recepción está dispoñible as 24 horas e ademais o hotel dispón de aluguer de bicis e conta cunha 

sala de xogos. 

 
 

 

 

 

mailto:qh@meininger-hotels.com
mailto:qh@meininger-hotels.com
mailto:qh@meininger-hotels.com
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 INFORMACIÓN DO HOSTEL DE AMSTERDAM: 

 

 
 
 
 

 

 
Os datos do noso hostel en Asmterdam son: 

 Dirección: Kerkstraat 136-138, 1017 GR Amsterdam, Países Baixos  

 Teléfono : +31 20 622 0687 

 Web: https://hansbrinker.com/ 

 E-mail: reception@hans-brinker.com 

  

 
O BRINKER HOSTEL AMSTERDAM atópase no centro da cidade, a só 2 minutos a pé da praza 

Leidseplein e a 8 minutos do parque Vondelpark. 

 

Os cuartos constan de baño privado e compartimentos para obxectos persoais. Ademais, hai WiFi 

gratuíta en todas as instalacións. O almorzo, sérvese nunha moi ampla zona común. 

 

Tamén proporciona servizos de venda de entradas para numerosas actividades como excursións en 

barco e servizo de aluguer de bicicletas. 

 
 

 

mailto:reception@hans-brinker.com

