
ВАНДРОЎКІ 5520 12 2018 г.

9

Свае тра ды цыіСвае тра ды цыі

НА РА БО ТУ — 
НА ВЕ ЛА СІ ПЕ ДЗЕ

Амстэр дам — го рад тэх на ло гій. 

На вак за ле ня ма ка сі раў: бі ле ты на 

гра мад скі транс парт куп ля еш праз 

тэр мі нал (за па сі це ся ма не та мі або 

плас ты ка вай карт кай, бо ку пю ры 

ён не пры мае). На ву лі цах ста яць 

аў та ма ты з па да грэ ты мі бур ге ра мі: 

апус ка еш па ру еў ра — і за бі ра еш з 

ячэй кі га ра чы пе ра кус.

У су пер мар ке тах так са ма боль-

шасць кас пра цуе без пра даў цоў. 

Аб слу гоў ва еш ся бе сам — 

ска ну еш штрых-код пра дук-

таў і пры кла да еш карт ку, каб 

раз лі чыц ца. Хоць у ма лень кіх 

кра мах тэх на ло гіі па куль не 

вы цес ні лі ча ла ве ка.

У аў то бу сах бяс плат ны 

вай-фай. А ў элект ро бу сах 

яшчэ і раз дым для USB-ка бе-

ля, каб пад за ра дзіць га джэт. 

Элек ра ма бі лі тут, да рэ чы, 

не рэд касць: яны ёсць на ват 

у так са пар ках. А ра зет кі для 

«за праў кі» та кіх аў то ўста ноў-

ле ны не па да лёк ад ува ход ных 

дзвя рэй да моў.

Але па го ра дзе вель мі ма-

ла хто ез дзіць на ўлас ных ма шы-

нах. Па-пер шае, да ро гі тут вуз кія. 

А па-дру гое, кла по ця чы ся аб эка-

ло гіі, га ланд цы ад да юць пе ра ва гу 

ве ла сі пе дам — зран ку ў стро гіх 

кас цю мах і спад ні цах едуць на іх на 

ра бо ту. Ве ла пар коў кі ў Амстэр да ме 

на кож ным кро ку — як і таб ліч кі 

ка ля ка вяр няў і крам з прось бай 

не па кі даць тут свой двух ко ла вы 

транс парт. Ве ла сі пе ды час та кра-

дуць, та му мно гія га ра джа не ез-

дзяць на ста рэнь кіх, а кошт зам ка 

для «жа лез на га ка ня» мо жа быць 

вы шэй шым за ца ну яго са мо га.

З ГІС ТО РЫІ 
МАС ТАЦ ТВА 
І НЕ ТОЛЬ КІ

Што па гля дзець? Вя до ма ж, 

ар хі тэк ту ру. Пра-

гу ляй це ся па бру-

ка ва ных ву лач ках 

уз доўж ка на лаў, 

каб па лю ба вац ца 

да ма мі, якія ста яць 

ка ля са май ва ды, 

шчыль на пры ціс-

нуў шы ся адзін да 

ад на го. Бу дын-

кі та кія вуз кія, бо 

ў Ся рэд ня веч чы 

бра лі па да так за 

шы ры ню фа са да. 

Дзве ры і лес ві цы ў 

ста рых да мах так-

са ма вуз кія, а та му 

мэб лю і ін шыя буй на га ба рыт ныя 

рэ чы да стаў ля юць праз шы ро кія 

вок ны — пад да хам спе цы яль на 

для гэ та га пры ма ца ва ны крук. 

Мно гія га ра джа не не за што рва-

юц ца, і, іду чы па ву лі цы, мож на 

вы пад ко ва ўба чыць праз акно, як 

вя чэ рае звы чай ная га ланд ская 

сям'я. Ка жуць, гэ та тра ды цыя — 

не пад гля даць у вок ны, а тры маць 

іх ад кры ты мі — пай шла з Ся рэд ніх 

вя коў, ка лі гер цаг Аль ба ба яў ся 

рэ ва лю цыі і па тра ба ваў, каб усё 

бы ло на ві ду.

У спі се сла ву тас цяў так са ма ста-

рая ка мен ная царк ва Аў дэ керк, уз-

ве дзе ная ў XІV ста год дзі, цаг ля ны 

бу ды нак бы лой га лоў най фон да вай 

бір жы ста лі цы, ка ра леў скі па лац.

За зір ні це на квет ка вы ры нак не-

па да лёк ад цэнт ра, дзе пра да юц ца 

цюль па ны ўсіх сар тоў. І не толь кі 

яны: на пры лаў ках ёсць на ват са-

джан цы ка ноп лі — у Ні дэр лан дах 

да зво ле на яе вы рошч ваць для 

ўлас на га ка ры стан ня. А яшчэ на 

гэ тым рын ку ба дай са мыя тан ныя 

су ве ні ры ў го ра дзе.

У Амстэр да ме шмат му зе яў. 

Са мы па пу ляр ны пры све ча ны Ван 

Го гу. Ка лі збе ра це ся ту ды, за ка жы-

це бі лет за га дзя праз ін тэр нэт: у 

дзень на вед ван ня іх мо жа ўжо не 

быць у про да жы. У му зеі са бра ны 

амаль усе вя до мыя кар ці ны мас-

та ка — «Сла неч ні кі», «Пша ніч нае 

по ле з ва ро на мі», «Еда кі буль бы». 

На ват ка лі вы ні чо га не ве да е це 

пра Ван Го га акра мя та го, што ён 

ад рэ заў са бе ву ха (аў та парт рэт, 

на пі са ны пас ля гэ та га зда рэн ня, 

да рэ чы, так са ма ві сіць у ад ной з 

за лаў), не хва люй це ся. Возь ме це 

зруч ны муль ты ме ды я гід, дзе ёсць 

эк скур сія на рус кай мо ве, і па чу е це, 

ча му мас так ма ля ваў у та кой дзіў-

най тэх ні цы і на вош та яму столь кі 

парт рэ таў са мо га ся бе (спой лер: 

на на тур шчы каў у бу ду ча га ге нія 

прос та не бы ло гро шай).

Лі та раль на за не каль кі кро каў 

зна хо дзіц ца Рэй ксму зе ум — дзяр-

жаў ны мас тац кі му зей Ні дэр лан даў. 

Ту рыс ты сця ка юц ца сю ды, каб па-

ба чыць «Нач ны да зор» Рэ мбран та. 

Пад каз ка: по бач з гэ тай кар ці най 

(і ін шы мі знач ны мі тво ра мі) ёсць 

раз дру ка ва ныя па мят кі на анг лій-

скай мо ве, дзе тлу ма чыц ца, ча му 

гэ та шэ дэўр. З не ча ка на га — у му зеі 

мож на знай сці ве лі зар ныя ля леч ныя 

до мі кі XVІІ ста год дзя. Але гэ та цац кі 

не для дзя цей, а для за мож ных жан-

чын, у якіх бы ло шмат гро шай і воль-

на га ча су. Спа да ры ні аб ста лёў ва лі 

до мі кі з та кой ува гай да дэ та ляў, 

што сён ня па іх мож на лёг ка 

ўя віць, як вы гля да ла жыл лё 

та га час ных арыс та кра таў.

Да рэ чы, пе рад Рэй кс му-

зеу мам зна хо дзіц ца той са мы 

сла ву ты над піс І amsterdam. 

Але на ват не спа дзя вай це ся 

на пры го жае фо та по бач з ім: 

дзя сят кі ту рыс таў, якія так са-

ма хо чуць зды мак на па мяць 

з фіш кай го ра да, бу дуць ві-

сець у вас над га ла вой і вы-

гля даць з-за пля ча.

Але па кі нем мас тац тва. 

Упэў не на, боль шасць па да-

рож ні каў едзе ў Амстэр дам 

па гля дзець не толь кі кар ці ны 

Рэ мбран та, але і квар тал «чыр во-

ных ліх та роў». Уве ча ры гэ та са мы 

ажыў ле ны ра ён го ра да. У вок нах 

пуб ліч ных да моў кра су юц ца аго ле-

ныя жан чы ны, тут гэ та ле галь ны 

за ня так: секс-ра бот ні цы пла цяць 

па да ткі, ма юць сац па кет і праф са-

юз. А на віт ры нах бу дын каў квар та-

ла ві сяць аб' явы аб зда чы «офі саў» 

у арэн ду. Акра мя пуб ліч ных да моў 

тут пра цу юць эра тыч ныя клу бы і 

пры ват ныя ка бін кі для пра гля ду 

«га ра чых» шоу.

Амаль гэ так жа час та, як су ве-

нір ныя кра мы, па го ра дзе су стра ка-

юц ца ка ва шо пы. Толь кі пра да юць 

там не ка ву, а ма ры ху а ну. З-за яе 

на ву лі цах бы вае спе цы фіч ны пах. 

Ка лі ду ма е це, што ён па доб ны да 

во да ру пры праў, то моц на па мы-

ля е це ся: гэ та, хут чэй, рэз кі пах гу-

мы — вель мі не пры ем ны.

МО РА, ЧАЙ КІ 
І ВЕТ РА НЫЯ МЛЫ НЫ

Каб лепш па знаць Ні дэр лан ды, 

не па ля нуй це ся вы брац ца ў пры га-

рад. У спі се must see — Ва лен дам і 

Заа нсе Сханс. І ту ды, і ту ды з цэнт-

раль на га вак за ла кож ныя 15 хві лін 

хо дзяць аў то бу сы.

Ва лен дам — гэ та ры бац кая вёс-

ка. Аку рат ныя до мі кі з тэ ра са мі, ла-

вач кі на ўзбя рэж жы (ад ны з ві дам на 

вёс ку, дру гія — раз вер ну тыя да мо-

ра) і чай кі, якія аб са лют на не ба яц ца 

лю дзей і па блаж лі ва па зі ру юць для 

фо та. Па куль я абе да ла ў ка вяр ні, на 

рыб ны кі ёск, што ста яў на су праць, 

пры зям лі ла ся чап ля... Па на бя рэж-

най шпа цы руе шмат ту рыс таў, але 

вар та звяр нуць на су сед нюю ву лач-

ку, і вы не су стрэ не це ні ду шы: толь-

кі ве цер гой дае бя ліз ну на вя роў цы, 

на цяг ну тай па між да ма мі.

Хо ча це ўба чыць са праўд ныя 

драў ля ныя млы ны? Едзь це ў Заан-

се Сханс — му зей пад ад кры тым 

не бам, дзе са бра ны аў тэн тыч ныя 

па бу до вы XVІІ—XVІІІ ста год дзяў з 

усёй кра і ны. Вет ра ныя млы ны да 

сён ня пра цу юць: на іх вы раб ля юць 

фар бы, алей, гар чы цу. У вёс цы 

мож на па ба чыць, як вы ра за юць 

клом пы — тра ды цый ныя га ланд скія 

драў ля ныя ча ра ві кі. У Ні дэр лан дах 

віль гот ны мар скі клі мат, і, каб не 

пра ма чыць но гі, ся ля не ра ней на сі лі 

та кі абу так (ску ра ны яны не маг лі 

са бе да зво ліць). А зі мой клом пы з 

тоў стай па дэ швай доб ра аба ра ня лі 

ад ма ра зоў. Вы раб ля лі ча ра ві кі з 

асі ны ці та по лі. Вя до ма, ця пер яны 

не та кія па пу ляр ныя ся род на сель-

ніц тва, але не ка то рыя ага род ні кі і 

ры ба кі да гэ туль у іх хо дзяць.

Што па каш та ваць? Аба вяз ко ва 

па спы тай це га ланд скі сыр. Кла січ-

ны, з тра ва мі, па пры кай, тру фе лем... 

Ва ўсіх фір мо вых кра мах дэ гус та цыя 

бяс плат ная. А ў не ка то рых ёсць на-

ват му зеі сы ру. З ці ка вых фак таў пра 

мяс цо вую «ма лоч ку»: у Ні дэр лан дах 

на ліч ва ец ца 18 ты сяч вы твор цаў сы-

ру, якія вы раб ля юць 660 міль ё наў 

кі ла гра маў пра дук ту ў год! А «на-

стой ва ец ца» сыр на драў ля ных па-

лі цах — ад ча ты рох 

тыд няў да двух га-

доў. Чым ста рэй шы 

ўзрост, тым больш 

на сы ча ны смак і вы-

со кі кошт.

Тра ды цый ны ла-

су нак — ваф лі. Ка лі 

бель гій скія тоў стыя 

і лёг кія, то га ланд-

скія — тон кія і хруст-

кія, з ка ра мель най 

праслойкай.

П а  п у  л я р  н ы м 

фаст-фу дам лі чыц-

ца... се ля дзец. Па-

да юць яго ў бу лач цы з цы бу ляй і ма-

ры на ва ны мі агур ка мі, а пра да юць у 

асоб ных рыб ных кі ёс ках. Га ланд цы 

так са ма лю бяць буль бу фры.

НЕ ЎРА ЖАН НЯ МІ 
АД НЫ МІ

Для бе ла ру саў у Амстэр да ме 

до ра га. Пра дук ты ў ся рэд нім каш-

ту юць у два ра зы больш (за вы-

клю чэн нем ве ган ска га і зда ро ва га 

хар ча ван ня: со е вае ма ла ко і мюс лі 

тут ча сам на ват тан ней шыя, чым у 

Мін ску). Ву ліч ны фаст-фуд — той 

жа сэнд віч ці ку лёк буль бы фры — 

пра да юць па тры-ча ты ры еў ра. 

А га ра чая стра ва ў ка вяр ні (гар нір, 

мя са ці ры ба і са ла та) абы дзец ца 

мі ні мум у 10 еў ра. Ка лі хо ча це сэ-

ка но міць, га то вы абед у кан тэй не-

ры мож на ку піць у су пер мар ке це: у 

за леж нас ці ад пра дук то ва га на бо ру 

ён бу дзе каш та ваць ад трох да ся-

мі еў ра.

Ца на за ад ну па езд ку на гра мад-

скім транс пар це — тры еў ра. Та му 

больш вы гад на куп ляць пра яз ны: 

на дзень ён абы дзец ца ў 7,5 еў ра, 

на два — у 12,5.

У Амстэр да ме пра па ну юць на-

быць ту рыс тыч ную карт ку, якая 

ўклю чае ў ся бе пра езд на га рад-

скім транс пар це, бі ле ты ў му зеі, 

эк скур сію на лод цы па ка на лах 

і зніж кі ў не ка то рых уста но вах. 

Та кі аба не мент на су ткі каш туе 

59 еў ра, на двое — 74. Але, на мой 

по гляд, у боль шас ці вы пад каў у ім 

ня ма па трэ бы. Так, ува ход у па пу-

ляр ныя му зеі тут абы дзец ца ня тан-

на, у 17—18 еў ра, але на ўрад ці за 

дзень у вас хо піць сіл і ўва гі на ве-

даць больш за два.

Не каль кі слоў пра жыл лё. Ло-

жак у па коі на шэсць ча ла век у 

хос тэ ле па блі зу цэнт ра каш туе 

ка ля 25 еў ра за ноч. За 60 мож на 

знай сці ну мар на два іх, але гэ та 

бу дзе на ўскрай ку го ра да. Праў да, 

ка лі для вас важ ны кам форт, гэ та 

не іс тот ная пе ра пла та. Тым больш 

гра мад скі транс парт пра цуе ўсю 

ноч і да брац ца да сва ёй гас ці ні цы 

змо жа це ў лю бы час.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та аў та ра.

Тра ды цый ны га ланд скі абу так — клом пы.

Мно гія га ра джа не 
не за што рва юц ца, 
і, іду чы па ву лі цы, мож на 
вы пад ко ва ўба чыць праз 
акно, як вя чэ рае звы чай ная 
га ланд ская сям'я.

Па пу ляр ным фаст-фу дам 
лі чыц ца... се ля дзец. Па да юць 
яго ў бу лач цы з цы бу ляй 
і ма ры на ва ны мі агур ка мі.

СУ ПЕР МАР КЕТ БЕЗ КА СІ РАЎ СУ ПЕР МАР КЕТ БЕЗ КА СІ РАЎ 
І ШЭ ДЭЎ РЫ ВАН ГО ГАІ ШЭ ДЭЎ РЫ ВАН ГО ГА
Што па гля дзець у Амстэр да ме за тры дніШто па гля дзець у Амстэр да ме за тры дні

У гэ тым го ра дзе не прад ка заль нае на двор'е, ве ла сі пе даў 

больш, чым жы ха роў, а ў му зе ях вы стаў ля юць не толь кі тво ры 

мас тац тва, але і пры ла ды для сек су. Амстэр дам на столь кі 

па пу ляр ны ў ванд роў ні каў, што ўла ды па прось бе мяс цо ва га 

на сель ніц тва за дум ва юц ца аб тым, каб па вы сіць ту рыс тыч ны 

па да так і за ба ра ніць зда ваць ква тэ ры на су ткі ў цэнт ры. 

Ча му ваш най леп шы сяб ра ў га ланд скай ста лі цы — гэ та 

плас ты ка вая карт ка, дзе мож на знай сці цюль па ны ў го ра дзе 

ў лю бую па ру го да і чым час ту юць у ка ва шо пах. Да вай це 

раз бі рац ца ра зам...

Да мы ў Амстэр да ме 
не па доб ныя адзін да ад на го.

Ры бац кая вёс ка Ва лен дам.

Усе млы ны ў Заа нсе Сханс — 
у ра бо чым ста не.


