Na Vespě nebo koňským povozem?
Jste unaveni z procházek a jízdě na kole? V tom případě zvolte vzrušující a zároveň relaxační projížďku na skútru
Vespa. Nebo vyzkoušejte přepychovou jízdu koňským povozem. Rozhodně stojí za to!
Refugetrips - výlety na skútru, www.refugetrips.be, tel 0495599433
Hof ter T´hont – výlety koňským povozem, tel 0496609133
´t Perdegedoe – výlety krytým vozem, www.tperdegedoe.be, tel 055455083
Hof te Ruitegem: pěší výlety s malými koňmi, povozy pro invalidní vozíky, atd. www.ehruitegem.be,
tel 0475741636
Verdonckt – muzeum povozů: www. Koetsen-verdonckt.be, tel 0484404321
„Vlámské Ardeny jsou často nazývány Toskánskem v nížině, což je určitě pravda. Maarkedal a jeho idylické
vesničky jsou skvělým místem na procházky. I cyklisté si zde přijdou na své při projíždění zelenými údolími.
Ačkoliv mnoho lidí by o tomto místě nemělo vědět neboť by tu všichni chtěli žít.“
Nic Balthazar, režisér
Po Vlámských cestách
Každá vesnice v Maarkedalu má svůj vlastní kostel, ale také spoustu
malých kaplí: v polích, u limetkových stromů, na křižovatkách nebo
vedle farem. Každá tato kaple je jedinečná a vypráví svůj vlastní
příběh. Kapli sv. Vincenta na vrcholu hory Kapelleberg rozhodně
stojí za to navštívit. Tato malá kaple pochází z 12. století. V té době
přitahovala mnoho poutníků, uctívajících Svatého Vincenta, který
je ochraňoval před bolestí zubů a podobnými neduhy. Symbolem
dřívější oddanosti bohu jsou voskové „ex-votos“ umístěné právě
v této kapli. Během modliteb věnovaných sv. Vincentovi, které
se konají poslední týden v lednu, se tradičně vyrábí nadýchané palačinky, pečené v dřevěných troubách,
zvané„geutelingen“. Kaple sv. Vincenta je otevřena každý den od 9:00 do 20:00 hodin, v zimním období
do 17:00.
Označit kaple Chapels of Seven Sorrows ve čtvrti Annoven v Schorisse
jako unikátní je nedostatečné. Uprostřed krásné zahrady najdete
sedm malých kaplí, věnovaných sv. Marii Sedmibolestné. Kaple, které
jsou umístěné kolem dokola hlavní velké kaple, byly postavené
v nevšedním novogotickém slohu v roce 1901 s úmyslem vyjádřit
vděčnost za zázračná vyléčení. Stavba má významnou kulturní
a folklórní hodnotu. Tradiční slavnosti, které se zde konají každý rok,
pravidelně lákají velké množství návštěvníků. Jednou z atrakcí je
například procesí jezdců na koni, které jistě stojí za podívanou.
Bary, restaurace , hospůdky či zmrzlinový bar
– Maarkedal nabízí mnoho zajímavých míst
pro milovníky dobrého jídla a pití. Krásné scenérie jsou
v ceně. Veškeré informace naleznete na webových
stránkách: www.maarkedalmoetjebeleven.be/
eten-en-drinken.

Proč si nezamluvit víkend nebo celý týden právě teď?
Možností ubytování je v Maarkedalu mnoho:
stylové pensiony se snídaní, exkluzivní větrný mlýn, prázdninové chaty, autentické
farmy pro velké skupiny, ubytovny, hostely, kempy či ubytování s možností zapůjčení
jízdních kol.
Všechny adresy a kontakty naleznete
na: www.maarkedalmoetjebeleven.be/logeren.

To nejlepší ve Vlámských Ardenách

Maarkedal – to jsou svahy a dlážděné cestičky, zvlněné kopce a zapadlé uličky, aleje vrb, háje, potoky
a dechberoucí scenérie. Na konci každé klikaté cesty se naskýtá pohled na úchvatná místa a místní panenskou
přírodu. Maarkedal je to nejlepší z Vlámských Arden. Původní významní obyvatelé Maarkedalu, malíř krajin
Valerius De Saedeleer a spisovatel Hugo Claus, to věděli také. Překrásnou krajinu a jedinečnou atmosféru
můžete na vlastní kůži zažít ve vesnicích Etikhove, Kerkem, Maarke, Nukerke, Schorisse a Lousie-Marie, které
se nachází mezi Oudenaarde a Ronse, nedaleko od lingvistických hranic.

Pěší turistika
Nazujte si vhodnou obuv, Maarkedal je ráj pro milovníky pěší turistiky! Skrz lesy, podél cest a přes pole
si užívejte klidu, míru, ticha a překrásné scenérie.
Značené turistické trasy:
- Procházka Maarkedalem (6 tras) 4 – 8km
- Eikelmuisroute, Burreken 7,5 km
- Vuursalamanderroute, Burreken 7km
- Valerius De Saedeller , 5km (možnost využití
Aplikace „op stap in de Vlaamse Ardennen“
- Výroba piva, 2 trasy, 11 – 12km
- Muziekbos, 2 trasy, 5 – 11km
- Omer Watter stezka, 2 trasy, 9 – 12km
- Turistická síť „Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen“,
vytvořte si vlastní trasu za využití vyznačení
významných bodů www.maarkedalmoetjebelelven.be

Taaienberg, Eikenberg, Steenbeekdries a Kortekeer jsou pouze některé
z mnoha vrcholů, které každý rok v období jara vyzývají tisíce cyklistů k jejich
pokoření. Maarkedal je nejen turistickou destinací, ale zároveň dějištěm
mnoha cyklistických závodů. Například závod The Tour of Flanders se zde
těší velké oblibě. Nutno podotknouti, že je potřeba tréninku, aby byl
závodník schopen zdolat zdejší kopce. Maarkedal je však také rájem pro pěší
turistiku. Mnoho venkovských cest a překrásné vyhlídky jsou zajisté
odměnou pro každého turistu.
Nebo co takhle prozkoumat okolí na Vespě či využít projížďku koňským
povozem? Udělejte si čas na návštěvu Maarkedalu. Na zdejší krásy vám
nebude stačit den, ba ani víkend. Naplánujte si proto celý týden
Pěší turistika s průvodcem
a vychutnejte si zdejší atmosféru, díky které se budete chtít vracet zpět
- Asociace průvodců „Vlaamse Ardennen Extra“ organizuje pěší výlety Maarkedalem.
a prozkoumávat další z těchto krásných míst.
www. Gidsenvlaamseardennen.be, tel 0476567840
Vítejte v Maarkedalu
- www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-vlaasmseardennen, tel 055309810
Do přírody
„Žiji blízko Taaienberg, krůček od strmého kopce ve vlámských Ardenách. Maarkedal je místo, kde se lidé
Projděte se přes pole a farmy, dýchejte čerstvý vzduch v lesích, užívejte si ticho v přírodním resortu Burreken,
navzájem znají, místo, kde si sami sebe představíte jako součást obrazu Valeriuse de Saedellera. Markeedal je
posaďte se a odpočívejte, obklopeni nádhernými výhlídkami. Maarkedal je plný krásných míst s krajinou, která
místo, kterého bych se nedokázal vzdát. Možná to má co dočinění s věkem, ale čím jsem starší, tím více
vás vždy překvapí. Příroda vás tu zkrátka bude provázet na každém kroku.
si uvědomuji krásu tohoto místa. Krajina je zde dechberoucí, procházky božské a lidé srdeční a poctiví. Žiji rušný
„Mým oblíbeným místem v Maarkedalu je vesnice Schorisse. Bos ter Rijst je zbytek po velkém lese, který se zde
život, ale Maarkedal je pro mě oázou klidu. Je krásný pocit, vrátit se sem po náročném pracovním dni.
před mnoha lety rozkládal. Je umístěný poblíž panoramatického místa Bosgat. Každé roční období tu má své
Chci si tento pocit udržet navěky a nikdo mi ho nemůže vzít.“
Donnat Deriemaeker, televizní moderátor
vlastní kouzlo, nicméně jaro zůstává tou pravou dobou na objevování zdejšího lesa. Koncem dubna a začátkem
května zde kvetou divoké hyacinty a pokrývají velkou část lesa jako koberec malých modrých květin. Vlámský
básník a spisovatel věnoval jednu svoji báseň kráse tohoto lesa.“
Matthias Gyselinck
Užijte si ticho v Burreken, přírodním parku
umístěným na hranici vesnic Brakel,
Horebeke a Maarkedal. Naleznete zde
jedinečnou kombinaci lesů, údolí, kopců,
pastvin, fauny a flóry. Burreken je obstaráván
organizací Natuurpunt. Nachází se zde také
dvě značené turistické stezky.
w w w. B u r r e k e n . b e - p ř í s t u p p ř e s
Ganzenberg a Korteberg - trasa začíná
u kostela Schorisse

Cyklistika a další
Oblast Maarkedalu je dějištěm cyklistického závodu Tour of Flanders! Strmé kopce a mnoho venkovských cest
dělá z Maarkedalu ráj pro milovníky cyklistiky a horských kol. Troufáte si na tuto výzvu?
Bos ter Rijst je přírodní rezervace rozkládající
se na 26 hektarech s turistickou stezkou dlouhou 2km,
s dřevěnými lavičkami, piknikovými stoly, které
návštěvníkům dovolí, aby si na cestě trochu odpočinuli.
Stezky vedoucí skrz les se nazývají Getuigenheuvels
Vlaamse Ardennen a Omer Wattez. O tuto přírodní
rezervaci se stará agentura pro přírodu a lesy s názvem
Agentshchap voor Natuur of the reserve.
www.natuurenbos.be/bosterrijst
- přístup přes Bosterijststraat in Schorisse

Značené cyklistické stezky v Maarkedalu a Vlámských Ardenách:
- Zkus si vlastní Tour of Flanders, 5 tras, 29-54km
- Cyklostezka Tour of Flanders, 3 trasy, 78-114km
- Nejkrásnější okružní jízdy, 4 trasy, 42 – 181km
- Cyklistická síť Vlámskými Ardenami (Vytvořte si vlastní okružní jízdu po vyznačených bodech.)
- Cyklostezka pro horská kola Maarkedal – Ronse, 2 trasy, 25-27km
www. maarkedalmoetjebeleven.be
Půjčení kol:
- AA kola: www.fietsenverhuur.com, tel 0476420841
- Koen Descamps: www.descampskoen.be, tel 055207025

