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1. Belgia

1.1 Yleistä
Belgia eli virallisesti Belgian kuningaskunta on liittovaltio Länsi-Euroopassa ja sen pääkaupunki on Bryssel.
Belgia on EU:n perustajajäsen ja siellä sijaitsee esim. Euroopan unionin pääkonttori ja parlamentti. Belgian
pinta-ala on noin 30,500 neliökilometriä , ja väestöä asustelee liki 11 miljoonaa ihmistä.
Maa jakautuu kahteen kieliyhteisöön: Flanderiin pohjoisessa jossa puhutaan hollantia ja eteläiseen
Valloniaan jossa puhutaan rakkauden kieltä eli ranskaa. Maan itäosassa on myös viime sodan aikaisten
saaliiden ansiosta pieni saksaa puhuva alue. Belgialaiset itsenäistyivät Hollannista 1830 jonka jälkeen maa
on toiminut Euroopan kaupankäyntikeskuksena.

1.2 Maantiede
Belgia on siis Hollannin eli Alankomaiden etelänaapuri ja maisemat ovat myös hyvin alankoisia.
Tasaisuudesta johtuen pyöräily on belgialaisten lempi puuha. Maan korkein huippu on noin 700 metriä
merenpinnasta.

1.3 Ilmasto ja luonto
Saavuimme Belgiaan helmikuun alussa jolloin maata peitti hento luminen harso ja pakkasta oli muuta aste.
Lappeessa samat arvot lähtöpäivänä: lunta puolisen metriä ja pakkasta sopivat -25 astetta. Lunta on maassa
keskimäärin vain 10 päivänä vuodessa joten sukset eivät ole urheilukauppojen hittituote. Suurimman eron
Suomen ilmastoon huomasi siinä että kevät alkoi sarastaa jo maaliskuussa ja huhtikuun puolella mittari
paukutti jo hellelukemia.
Belgian kasvistoa tarkkaillessamme huomasimme että puusto on hyvin eri tyyppistä kuin koto Suomessa.
Puiden rungot olivat usein ”väkkäriä” (= ei suoria) ja puusto oli suurimmaksi osaksi lehtipuita. Sellaisestahan
ei kunnon lautatavaraa saa ja ehkä juuri tästä syystä kaikki rakennukset Belgiassa olivat rakennettu tiilestä.

1.4 Politiikkaa
Maan kaksijakoisuudesta johtuen sen hallinto on hyvin monimutkainen ja hollannin- ja ranskankieliset
alueet ovat usein asioista ”eri mieltä”. Hyvänä esimerkkinä tästä on kesäkuussa 2010 alkaneet
hallitusneuvottelut jotka kestivät yhtämittaisesti 541 päivää, jona aikana siis maalla ei ollut hallitusta.
Äänestäminen on Belgiassa pakollista minkä johdosta äänestysprosentti on vaaleissa lähes aina yli 90%.
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1.5 Talous
Belgian yksi valttikortti on Antwerpenin satama, joka on Rotterdamin jälkeen Euroopan toiseksi suurin.
Maan merkittävimmät luonnonvarat ovat rakennusmateriaalit piihiekka ja karbonaatit. Vientiin menee
kemikaaleja, elintarvikkeita, koneita, timantteja ja tekstiilejä. Belgialainen olut sekä suklaa ovat
maailmankuuluja.

2. Hasselt
Yliopistokaupunkimme Hasselt sijaitsee Itä-Flanderin alueella Limburgin provinssissa melko lähellä
Hollannin rajaa. Sen asukasluku on noin 72 000 asukasta. Hasselt tunnetaan muotikaupunkina ja ilmaisesta
bussiliikenteestä kaupungin sisällä. Keskustassa sijaitsee IC juna-asema josta pääsee liikkumaan kaikkiin
suurimpiin kaupunkeihin helposti ja halvalla.
Kaupungin keskusta ”kehä ykkösen” sisällä on eristetty autoista lähes kokonaan ja kadut ovat jätetty
kävelijöille. Keskustassa olikin helppo käydä kiertämässä kauppoja ja kuppiloita. Ihmiset ovat puheliaita ja
ystävällisiä ja lähes kaikki osaavat vähintäänkin sujuvaa englantia.

Kuva1. Belgian kartta
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3. Yliopisto ja opinnot

Kuva 2. Hasseltin yliopiston päärakennus
Hasseltin yliopisto on perustettu vuonna 1971 ja tarjottuja opintoja on mahdollista lukea kauppatieteiden,
lääketieteiden, biologian, fysiikan, kemian sekä juridiikan osastoilta. Opiskelijoita on vajaa neljä tuhatta,
joten melko pieneksi yliopistoksi Hasseltin yliopisto voidaan laskea. Yliopisto ei sijaitse aivan Hasseltin
kaupungin ytimessä, vaan se on Hasseltin vieressä sijaitsevan Diepenbeekin puolella ja matkaa yliopistolta
Hasseltin keskustaan kertyy n. 5km.
Orientaatiopäivät koostuivat muutaman tunnin luennosta jossa esiteltiin koulun käytäntöjä ja Belgiaa
yleisesti. Orientaatio päivistä jäi vähän laiha kuva, mutta opiskelujen alkuun tarvittavat yksityiskohdat
tulivat tarpeeksi selväksi. Varsinaisia opiskelijatuutoreita harmikseen ei ollut, mutta kv-toimistosta aina sai
kysymällä selkoa opinto-ongelmiin. Yliopiston nettisivut olivat jokseenkin sekavat, jolloin opintoasiota
joutui kyselemään usemammin luennoitsijoilta ja opintotoimistosta kuin Lappeenrannassa.

Orientaatiopäivän aikana saimme myös koulun kautta hankittua polkupyörät 70€ panttia vastaan ja pois
lähtiessä pyörän palautettuaan koululle sai tuon panttirahan takaisin. Jokainen uusi vaihto-oppilas hankki
itselleen yliopiston kautta pyörän, koska se helpotti huomattavasti liikkumista. Viimeiset bussivuorot
kulkivat klo 22-23 aikoihin, joten yöaikaan liikkuville pyörä oli helppo tapa liikkua paikasta toiseen ilman
taksia. Useat polkupyörät olivat hieman heikkokuntoisia ja niitä joutui muutaman kerran käymään
korjauttamassa yliopiston pyörähuollossa, koska siellä katkenneet ketjut tai puhjenneet pyöränkumit sai
korjattua vain parilla eurolla.
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Orientaatiopäivänä saimme myös tarvittavat paperit, joita tarvittiin kaupungintalolla rekisteröitymiseen
sekä mahdollisen pankkitilin avaamiseen, jos sellaisen halusi suorittaa.

Kursseille ilmoittautuminen tapahtui yliopiston vaihtokoordinaattorin luona erikseen sovittuna
ajankohtana. Kursseille täytyi ilmoittautua alustavasti, jonka jälkeen kursseja oli mahdollisuus vain poistaa
opintosuunnitelmastaan. Myöhemmin kurssivalinnat käytiin varmentamassa ja ennen pois lähtöä
opintosuunitelma täytyi käydä hakemassa opintotoimistosta. Kurssien blacboard ympäristöt avautuivat
vasta muutaman kuukaden kuluttua kursseille ilmoittautumisesta kyselyistä huolimatta, joka aiheutti
hieman ongelmia opiskelussa. Blackboardin auettua luentomateriaalit olivat saatavillä sähköisinä, joten
rahojaan ei tarvinnut tuhlata kurssikirjoihin ja luentoprujuihin.

Luennot olivat yleisesti kerran viikossa eikä luennoilla ollut läsnäolopakkoa, mutta jostain syystä joillakin
luennoilla kiersi nimilista silloin tällöin. Luentoja peruttiin harvoin, mutta aikataulu vaihdokset olivat miltei
joka viikkoisia. Aikataulut oli paras tehdä viikko eteenpäin kerrallaan, sillä luentosalit saattoivat myös
vaihdella viikosta toiseen. Käytäntönä oli, jollei ensimmäisen 15 minuutin aikana luennoitsija saapunut, oli
luento automaattisesti peruttu.

Luennot alkoivat helmikuun puolessa välissä ja loppuivat toukokuun lopussa. Pääsiäisloma oli kahden viikon
mittainen, jolloin oli hyvää aikaa keskittyä raporttien väsäämiseen mikäli sen näki tarpeelliseksi.

Jokaisella opiskelijalla oli omalla opiskelijakortillaan ping ping- tili, jonne hän pystyi siirtämään rahaa ja
maksamaan opiskelijakortin avulla ostoksiaan. Meidän 4 hengen seurueesta 2 avasi pankkitilin, koska
paikallisella pankkikortilla rahansiirto opiskelijakortin ping ping-tilille sujui helpoiten. Muun muassa koulun
ruokalassa syödessä opiskelija-alennuksen sai vain ping ping- ominaisuutta käyttämällä. Kopiointikortti oli
yhteydessä opiskelijakortin ping ping -ominaisuuden kanssa. Kopiointikorttia ei tullut kovinkaan usein
käytettyä, mutta kun muutakaan vaihtoehtoa matkalippujen ja North-South -kurssin raportin tulostamiseen
ei ollut, oli ping ping-ominaisuus välttämätön.

Kurssit olivat jatkuva arviointisia tai tentillisiä. Tentit järjestettiin erillisillä tenttiaikoina, jolloin muuta
opetusta ei järjestetty. Tenteissä sai olla mukana aineesta riippuen kirjallisuutta tai ei. Kevään tenttiajat
jakautuivat reilusti hajalleen kesäkuun ajalle, jolloin toinen tentti saattoi olla kesäkuun alussa ja toinen
kesäkuun lopussa, mikä aiheutti aikataulullisia ongelmia Suomessa tehtävien kesätöiden kanssa.
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3.1 Kurssikuvaukset
Integrated logistics:
Kurssilla perehdyttiin liiketoiminnan logistiikan hallintaan, sen ymmärtämiseen ja logistiikka ketjun
suunnittelemiseen. Kurssilla keskityttiin logistiikan optimointi ongelman ratkaisuun ja sen
yksinkertaistamiseen. Toinen kurssin osa-alue oli nykyistä logistiikan teoriaa ja käsitteitä, sähköisen
liiketoiminnan logistiikan hallinntaan ja logistiikan merkitys globalisoituvassa maailmantaloudessa.
Kurssi koostui luennoista ja perehtymisestä tulevaan luento asiaan artikkeleiden pohjalta. Luennoilla
käytiin logistiikka ketjua läpi käyttäen käytönnön esimerkkejä, kuitenkin käytännön harjoitukset jäivät
muutamaan luennolla esitettyyn tapaukseen. Harjoitustöitä tai muita kotitöitä kurssilla ei ollut. Kurssilla oli
yliopiston oma professori ja vieras luennoitsija, jotka pitivät luentoja omista osa-alueistaan.
North-South:
Kurssi oli Hasseltin yliopiston järjestämä seminaariluentojen sarja maailman ongelmista. Luentojen aiheet
koostuivat pääosin runsas kansoitettujen asuinalueiden ongelmista kuten perhesuunnittelusta ja liikenteen
ongelmista suurissa kaupungeissa. Luennoilla oli vaihto-opiskelijoiden lisäksi paikallisia opiskelijoita
vaihtelevissa määrin. Kurssista oli mahdollista suorittaa lukemalla muutama kirja jostakin globaalin
maailman ongelmasta ja keskustelemalla kurssin vastaavan kanssa aiheesta tai kirjoittamalla 10 sivun
esseen yhdestä seminaari aiheesta.
Current Topics In Traffic:
Kyseinen kurssi käsitteli nykyajan liikenteen ongelmia liikenteen ruuhkautumisesta huumausaineiden
vaikutuksen alaisena ajoon. Kurssi koostui 10 luennosta, joista jokaisesta täytyi kirjoittaa muutaman sivun
raportti. Jokaisella luennolla oli eri luennoitsija, joka esitteli omaa tutkimustaan tai yritystään. Kurssin osana
kuului vierailu Euroopan Parlamenttiin liikenteet ja energian pääosastoon. Kurssilla oli mahdollisuus
osallistua ajosimulaattori tutkimukseen raportin kirjoittamisen sijasta.
Hasseltin yliopiston ainoat tarjoamat kielikurssit ovat Business English 1,2, ja 3. Lisäksi oli mahdollista
opiskella yliopiston ulkopuolelta lukuisia muita kieliä kuten saksaa, ranskaa, italiaa, kiinaa taikka espanjaa ,
mutta nämä kurssit järjestettiin pääosin iltakursseina ja kurssit maksoivat 70 eurosta ylöspäin.
Pääosin kursseilla joutui tekemään paljon erinäisiä raportteja ja työmäärä oli suhteellisen suuri ansaittuihin
opintopisteisiin verrattuna. Alkuun raporttien kirjoittaminen vieraalla kielellä sujui vähän kangenrellen,
mutta muutaman raportin jälkeen kirjoittaminen alkoi luonnistua paremmin.
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4. Asunnot ja eläminen
Asunnot vaihtoa varten järjestimme Hasseltin yliopiston kautta. Yliopistolta tarjottiin sähköpostin kautta
asuntoja uusille opiskelijoille periaatteella 'nopeat syövät hitaat'. Asunnot olivat pieniä yksiöitä, joten
kiinnostus näitä asuntoja kohtaan oli kova. Maksamalla deposit-maksun saimme varattua asunnot.
Huoneistot olivat valmiiksi kalustettuja, jotka ovat hyvin verrattavissa Lappeenrannassa LOASin tarjoamiin
soluasuntoihin. Kämpästä löytyi astioita, sänky, kirjoituspöytä ja vaatehylly. Lisäksi asunnoissa oli omat
vessat ja suihkutilat sekä pieni keittokomero, jossa oli pieni jääkaappi, 2 keittolevyä ja mikro. Isona
miinuksena uunia ei keittiöissä ollut lainkaan, joten uuniruoat jäi vaihtoajalta kokkaamatta kokonaan.
Lisäksi ensimmäisellä viikolla suoritimme ostosreissun Ikeaan, josta hankimme välttämättömiä
siivousvälineitä sekä muita käyttötavaroita vaihtoaikaa varten. Vuokra näissä asunnoissa oli 310€/kk, johon
sisältyi vuokra, lämmitys, vesi, sähkö ja internet.
Vaihtoehtoisia asuntoja löytyy myös kampus alueen lähettyviltä, jossa paikalliset asukkaat vuokraavat
asuntolassa pieniä huoneita opiskelijoille. Monta hyvää vaihtarikaveria asui tällaisessa asuntolassa, jossa oli
yhtä huonekerrosta kohden vain yksi vessa, suihku, keittiö sekä jääkaappi. Keskimäärin kerroksessa oli 5-6
huonetta, joten vessaan tai suihkuun saattoi muodostua pitkiäkin jonoja sekä jääkaapissa ei paljoa ollut
tilaa omille ruoille. Pienenä miinuksena oli myös välillä melko kylmät lattiat. Vuokrat liikkuivat hieman
huonekoosta riippuen 200-240€ välillä sisältäen myös nettiyhteyden.
Koulumatkaa kertyi vajaa yksi kilometri, jonka pyörällä tai kävellen kulki muutamassa minuutissa. Yleisilme
asuntolan ympärillä oli hyvinkin maalainen. Muutaman sadan metrin säteellä löytyi kanaloita, lehmiä,
lampaita ja hevosia. Suurimpana riesana alkuaikoina oli huoneiden heikohko äänieritys. Naapurissa elävä
kukko, joka kirjaimellisesti kukonlaulun aikaan varhaisin aamulla herätti uniset opiskelijat kiekauksillaan
sekä aivan asuntolan vieressä kulkeva junarata aiheutti aluksi katkonaisia yöunia. Tosin alkuviikkojen
jälkeen näihin ei enään kiinnittänyt huomiota.
Pyykkaamisen ja internetin kanssa oli pieniä ongelmia. Minkäänlaista pesukonetta tai pyykkitupaa ei
asuntolassa ole, joten pyykit joutuu pesemään pesulassa. Lähimpään pesulaan oli matkaa n. 5km. Yksi
koneellinen pyykkiä ja kuivausrummun käyttö maksoi 6-7€/kerta, joten vajaita koneellisia kukaan ei
halunnut pestä.
Lisäksi asuntolassa oli harmittava nettirajoitus. Jokaiselle asukkaalle oli kuukaudelle varattu 10 Gb nettiraja,
joka netissä surfaillessa tai videoita katsellessa kului hyvinkin nopeasti. Nettilaskurin ylitettyä 10 Gb rajan,
joutui asukas ns. narrow bandille eli netti hidastui oleellisesti ja jopa sähköpostin katsomiseen tuntui
menevän ikäisyys. Useimmiten aina kuukauden viimeiset päivät joutui olemaan juuri narrow bandilla.
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Esimerkiksi jääkiekon mm-kisojen aikaan jouduimme vaihtelemaan asuntojen välillä tiiviisti, koska pelit
haluttiin katsoa netin välityksellä ja kenellä sattui olemaan 10 Gb:stä riittävästi kaistaa jäljellä. Jos 10 Gb:n
ylitettyään ei halunnut netin hidastuvan, pystyi toiset 10 Gb ostamaan 15 € summaa vastaan. Tähän
ratkaisuun ei kukaan meistä kuitenkaan päätynyt. Nettilaskuri oli pois päältä aina 01.00-10.00 välisenä
aikana, jolloin jokainen sai käyttää nettiä miten halusi, huolehtimatta nettirajoituksista.
Yhteensä asuntolassa on 60 asuntoa, joissa asuu vaihtareita sekä belgialaisia opiskelijoita, joten myös
paikallisten kanssa pääsee tekemään helposti tuttavuutta. Piha on todella rauhallinen ja autoille löytyy
omat parkkiruudut asuntolan aitojen sisäpuolelta. Pihasta löytyi myös pyöräkatos, mutta pyörät oli
pidettävä tiukasti lukittuna, koska pyörävarkauksia tapahtui runsaasti yliopiston pyöräparkissa ja sen
lähettyvillä. Mielestämme tämä on hyvä vaihtoehto asunnoksi Hasseltin yliopistoon suuntaaville uusille
opiskelijoille. Oheisesta linkistä voi käydä tutustumassa yliopiston tarjoamaan asuntolaan.
http://www.studentenkamersdiepenbeek.be/

Hasseltissa suomalaiset pankki- ja luottokortit kävivät vaihtelevasti. Suurimmissa ruokakaupoissa (
Carrefour) kortit toimivat moitteettomasti, mutta jos pienempään ruokakauppaan tai tavarataloon
suunnisti, piti ostokset suorittaa käteisellä tai paikallisella pankkikortilla. Hintataso vaihteli huomattavasti
eri kauppojen ja tuotteiden välillä. Halvimmaksi ruokakaupaksi osottautui Aldi, mutta tarjonta
elintarvikkeiden puolella oli huomattavasti suppeampi kuin suuremmissa Carrefour- myymälöissä.
Carrefourissa hintataso oli melkolailla Suomen luokkaa. Alkoholi ja lihatuotteet saattoivat olla halvempia,
mutta hedelmät ja kasvikset tuntuivat olevan Suomen hintatasoa kalliimpia. Zeeman-kaupat olivat
halvimpia kauppoja siivousvälineiden tai käyttötavaroiden (lakanat, pyyhkeet, shampoot jne.) ostoon.
Zeemanissa tosin ostokset oli maksettava käteisellä tai paikallisella pankkikortilla. Lisäksi useimmissa
ravintoloissa ja pubeissa maksu tapahtui aina käteisellä. Tästä syystä pankkiautomaateilla käydessä
nostettiin hieman reiluummin käteistä kerralla ja osan tästä käteisestä säilytti omassa asunnossaan
myöhempää käyttöä varten.

5. Vapaa-aika ja urheilu
Vapaa-aikaa jäi keväälle paljon johtuen valituista kursseiesta ja niiden aikatauluista. Vapaa-ajan vietto
mahdollisuuksia Hasselt/Diepenbeek tarjoavat paljon esimerkiksi urheiluharrastukset, shoppailu,
vaihtokavereiden kanssa hengailu ja matkailu.
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Urheilumahdollisuuksia tarjoavat Diepenbeekissa aivan yliopiston kupeessa sijaitsevat Fitlink ja Health city.
Yliopisto on varannut Fitlinkillä viikottain sulkapallo, koripallo, futsal ja muita palloiluvuoroja, jotka ovat
ilmaisia opiskelijoille. Fitlinkillä on myös mahdollisuus pelata biljardia ja squashia. Internetosoitteesta
http://www.studentensportlimburg.be/en/home%20o

löytyy viikottainen ohjelma eri lajeille. Lisäksi

Hasseltissa sijaitseva uimahalli on ilmainen opiskelijoille ja jääkiekkohallissa on myös oma vuoro
opiskelijoille.

Kokeumuksia kyseisistä vuoroista kertyi sulkapallosta, futsalista ja jääkiekosta. Näistä

hauskimpana kokemuksena jääkiekko, jota kävimme pari kertaa pelaamassa Hasseltin jäähallissa. Vuorolla
ei tarvinnut olla mitään muuta mukana, kuin urheiluvaatteet. Luistimet, maila ja joitakin suojia tarjottiin
järjestäjän puolesta. Luistimet tosin olivat mallia kaunokit, joten mustelmilta ei vältytty, mutta sitäkin
hauskempaa oli.
Health

city

tarjoaa

normaalien

kuntosali

palvelujen

lisäksi

erilaisiajumppatunteja

kuten

spinning/bodypump. Lisäksi Health cityllä sijaitsee sauna, solarium ravintola sekä keilaradat.
Hasseltin keskussa sijaitsevan uimahallin vieressä sijaitsee ulkoilmaaltaat, joiden äärellä saa uiden, aurinkoa
ottaen ja vaikka beach volleyta pelaten hyvällä säällä kulutettua päiviä. Altaille sisäänpääsy on ilmainen
opiskeijakortilla.
Yksi belgialaisten lempiharrastuksista on pyöräily, joka näkyy väistämättä katukuvassa satoi tai paistoi.
Hasseltin ympäristö tarjoaa pyöräilyyyn loistavat puitteet hyvine pyöräteineen ja maisemineen. Maan
tasaisuus yllätää, joten pyöräretkistä saattaa äkkiä tulla arvaamattoman pitkiä.
Noin kilometrin yliopistolta Hasseltiin päin sijaitsee elokuvateatteri nimeltä Kinopolis. Kinopoliksessa on yli
10 salia ja niissä pyörii viikon jokaisena päivänä huippuelokuvia. Suurin osa elokuvista on englannin kielellä,
joten duppauksen kanssa ei tule ongelmia. Elokuvaliput ovat hintatasoltaan suomen luokkaa.
Yöelämää siirryttiin yleensä viettämään Hasseltin keskustaan, jonka lukuisat eri olutkuppilat sekä muutamat
yökerhot houkuttelivat opiskelijoita karkeloimaan. Päällimäisenä Hasseltin baareista jäi mieleen
ystävällishenkinen Irish times pub, jonka skreeneiltä näkyi joka ilta huippu jalkapalloa ja yökerho Versuz,
jossa varmasti saat kaverisi kadotettua alta minuutin.(suht iso paikka)
Diepenbeekissä yliopiston killat järjestävät bileitä Fitlinkillä(yliopiston vieressä) ja villicus nimisessä
paikassa, joka on ulkopäin vanha navetta/lato. Sen uumenissa järjestetään myös paikallisia sitsejä. Lisäksi
Diepenbeekin keskustassa sijaitsee muutama pienempi kuppila, jos rauhallisempi illan vietto kiinnostaa.
Erityisesti mieleen jäi Kolme pistoolia niminen olutkuppila, jonka noin 300 eri oluessa riittää varmasti
maisteltavaa, vaikka joka illalle.
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6. Matkailu ja julkinen liikenne
Matkailu Belgiassa on helppoa ja halpaa. Keski-Euroopan suurkaupungit ovat kivenheiton päässä ja niihin
pääse kätevästi junalla tai vaikka lentäen.
Linja-autot Hasseltin sisällä ovat ilmaisia opiskelijakortilla. Lisäksi Diepenbeeksissä sijaitsevan Hasseltin
yliopiston campuksen pysäkiltä meno Hasseltiin päin on ilmainen. Muuten Diepenbeekistä Hasseltiin päin
meneminen linja-autolla maksaa.
Junalla matkustaminen Belgian sisällä hoituu kätevimmin Go-Pass (50€ alle 26 vuotiaille) ja Rail-Pass (74€ yli
26 vuotiaille) korttien avulla. Yhdessä korttissa on kymmenen matkaa. Korttiin kirjoitetaan lähtöpaikka,
päivämäärä ja päämäärä, joten yhdellä matkalla pystyy kulkemaan, vaikka läpi belgian. Kortit eivät ole
henkilökohtaisia, joten niitä vois ostaa isommallekin porukkalle yhteisen.
Vieraillessa muissa maissa kannataa Go-Pass tai Rail-Pass kirjoittaa aina viimeiselle belgian sisällä olevalle
tai vireiselle isolle asemalle ja ostaa sieltä lippu erikseen eteempäin. Näin matkan teko tulee halvemmaksi.

6.1 Matkailukohteet Belgiassa
Brysseli
Belgian ja Euroopan Unionin pääkaupunki, jossa paljon nähtävää ja koettavaa. Kuuluisimpia nähtävyyksiä
Euroopan Unionin parlamenttitalot, Manneken Pis, Atomium ja Grand-Place.
Brugge
Brugge on Belgian merkittävimpiä matkailunähtävyyksiä, sillä sen keskusta on lähes kokonaisuudessaan
säilytetty keskiaikaisessa asussaan. Kaupugissa sijaitsee lukuisia kanavia, joten se on saanut lempinimen
pohjoisen Venetsia.
Antwerpen
Antwepen on Belgian toiseksi suurin kaupunki. Erityisesti se on tunnettu timanttikapastaan ja satamastaan,
joka on ollut Euroopan vilkkaimpia. Nähtävyydet: Antwerpenin katedraali, historiallinen satama ja
eläinpuisto, joka on maailman vanhimpia ja kuuluisimpia.
Gent
Hyvä shoppailu ja biletys paikka, johtuen suuresta yliopistosta.
9

7. Lähtövalmistelut

Lähtövalmistelut sujuivat nopeasti ja kivuttomasti. Viimeisten päivien aikana oli palautettava polkupyörät
takaisin koululle, jolloin myös 70€ pantin sai takaisin. Pyörien oli oltava palautettaessa toimintakuntoisia.
Pankkitilit käytiin sulkemassa ja kaupungintalolla kävimme ilmoittamassa kaupungintalolla lähdöstämme ja
allekirjoittamassa lähtöpaperit kuntoon. Viimeisenä toimena avaimet luovutettiin takaisin ja matka kohti
kotia pääsi alkamaan. Belgiasta jäi mieleen päällisin puolin positiivinen kuva ja jälkeenpäin ajateltuna
vaihtoaika sujui todella nopeasti, uusia kavereita sai runsaasti sekä pääsi käymään lukuisissa erilaisissa
paikoissa ja kokemaan lukuisia mahtavia kokemuksia, joita on mukava muistella jälkeenpäin.
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