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Maldekstre estas la 
"North Sea Yacht Club", 
unu el la tri ostendaj 
jahthavenoj. La tipa 
subêiela 	fi§vendejo 
Vistrap (fi§§tuparo) ofer-
tas fre§ajn fi§ojn. 

Oni nun preterpasas la 
Akvarion kun la vivantaj 
faCino kaj flaiiro de la Nor-
da maro. 

Je la alia flanko de la ba-
seno situas la moderna 
konstruajo de la ostenda 
pilota servo. Interne la 
flandra pentristo Raveel 

artisme pripentris la mu-
rojn. 

Ce la fino de la kajo ni trapasas la 
kluzojn de la Mercatorjahthaveno. Tie 
trovigas la stacio de la prarn§ipoj 
Oostende-Ramsgate, Britio. 

Dekstre oni vidas la belan St.-Petro kaj 
Paiilopregejon, konstruita en 1907 en 
novgotika stilo. Apude staras la malno-
va St.-Petroturo. 

La trimastulo Mercator estis trejna 
§ipo de la belga komerca §iparo. 

estas vizitinda muzeo. 
Por havi superrigardon de la 
belga moderna arto, vi ne-
pre vizitu la Muzeon de Mo-
derna Arto en Romestrato. 

En la Leopoldparko la flora 
horlogo ankat) montras la 
daton. Proksime trovigas 
statuo de la artisto nomita 
"La Maro", sed la ostendanoj 
mokeme nomas gin "Dika 
Matilda". 

De tie ni alvenas denove êe 
la maro, je la alia flanko de 
la kazino. Se vi estas laca, 
eksidu antaCi unu el la mul-
taj kafetarioj kaj restoracioj 
kun bela vido sur la maro 
kaj la plago. 

Poste vi daCifigas la pro-
menadon por alveni êe la 
Veneciaj Galerioj. Konstru-
ita sur malnova duono si-
tuas la antaCia Rega Vilao, 
nun 4-stela hotelo. Jam de 
longe la belgaj regoj natas 
restadi en Oostende. La 
unua regino Louise-Marie 
mortis en nia urbo. Per la 

zorgoj de Leopold I oni instalis la unuan fervojan linion de 
Bruselo al Oostende kaj la pramservon al Dover, Britio. 
Leopold II estas je la bazo de pluraj grandaj konstruajoj en 
nia urbo, i.a. la jam menciita St. Petro kaj PaCJIopregejo, la 
Galerioj kaj la Terma Palaco (varmbanejo). Memorigas lin 
la rajda statuo super la tri volboj êe la komenco de la Regaj 
Galerioj. Ili estis finkonstruitaj en 1905 kaj, longaj je pres-
kaCi 400 m, kondukas al la Wellington-Vetkurejo. 

La promenadon sur la mardigo vi povas datkigi gis 
Mariakerke, kie vi trovos la etan pitoreskan romanikan 
Dunpregejon. Sur la êirkatJanta tombejo trovigas la tombo 
de la fama ostenda pentristo James Ensor. Pli malproksime, 
en duna regiono, situas la Bieno Raversijde kun i.a la eksa 
logtoko de Princo Karolo, la frato de Leopold IlI kaj regento 
en la malfacilaj jaroj post la dua mondmilito. Sur la bieno 

oni vizitas la subëielan muzeon Atlantic Wall, "atlantika 
murego", germana strategia defendloko kontraC, atakoj de 

el la maro. 
Nun ni reiru al la centro de Oostende. Anta0 retrovi la kazi-
non, ni ne preterlasu admiri kel-
kajn belajn vilaojn de la pasinta 
jarcento, ekz. "Vilao Maritza". 
Ce la Kazino ni malsupren iras 
al la moderna Turisma Oficejo 
kaj al la komerca centro kun 
areo por piedirantoj. La 
Wapenplein, granda placo, al-
logas la turistojn per la kiosko, 
kie dum la somera sezono êiun 
tagon estas koncertoj. La diver-
saj kafejoj kaj restoracioj havas 
sidlokojn êirkaei la kiosko. En 
la vasta konstruajo je unu flanko de la placo trovas lokon 
Fest- kaj Kultursalonoj, la Urba Muzeo de Belaj Artoj, la 
Regiona Muzeo kaj la Urba Biblioteko. 

Bonvenon en Oostende! 

Urbo ce la Maro 

OSTENDE 



La kazino, konstruita en 1953, 
estas la plej granda en Belgio kaj 
enhavas monludo-, ekspozicio-
kaj kongresosalonojn, restora-
don kaj atklitorion kun 1600 sid-
lokoj. Estas planoj renovigi la 
konstruajon. 

La larga promenejo kondukas 
al la Monumento memore al la 
Maristoj, poste al la Kajo de la 
FiSistoj. Maldekstre trovigas la 
Geto, de kie vi povas rigardi la 

en- kaj elnavigadon de fi§istipoj, jahtoj, pram§ipoj, pasager-
katamaranoj kaj kargo'Sipoj. 

Lafflonge de la kajo la malsatuloj povas elekti inter pli ol 40 
restoracioj! 

Maldekstre estas la 
"North Sea Yacht Club", 
unu el la tri ostendaj 
jah'thavenoj. La tipa 
subèiela fi§vendejo 
Vistrap (fMtuparo) ofer-
tas freS'ajn 

Oni nun preterpasas la 
Akvarion kun la vivantaj 
faCmo kaj flaa-o de la Nor-
da maro. 

Je la alia flanko de la ba-
seno situas la moderna 
konstruajo de la ostenda 
pilota servo. Interne la 
flandra pentristo Raveel 
artisme pripentris la mu-
rojn. 

Ce la fino de la kajo ni trapasas la 
kluzojn de la Mercatorjahthaveno. Tie 
trovigas la stacio de la pramSipoj 
Oostende-Ramsgate, Britio. 

Dekstre oni vidas la belan St.-Petro kaj 
Pafflopregejon, konstruita en 1907 en 
novgotika stilo. Apude staras la malno-
va St.-Petroturo. 

La trimastulo Mercator estis trejna 
§ipo de la belga komerca •S' iparo. 

estas vizitinda muzeo. 
Por havi superrigardon de la 
belga moderna arto, vi ne-
pre vizitu la Muzeon de Mo-
derna Arto en Romestrato. 

En la Leopoldparko la flora 
horlogo ankaii montras la 
daton. Proksime trovigas 
statuo de la artisto nomita 
"La Maro", sed la ostendanoj 
mokeme nomas gin "Dika 
Matilda". 

De tie ni alvenas denove 6'e 
la maro, je la alia flanko de 
la kazino. Se vi estas laca, 
eksidu antaCi unu el la mul-
taj kafetarioj kaj restoracioj 
kun bela vido sur la maro 
kaj la plago. 

Poste vi daCirigas la pro-
menadon por alveni ce  la 
Veneciaj Galerioj. Konstru-
ita sur malnova duono si-
tuas la antaila Rega Vilao, 
nun 4-stela hotelo. Jam de 
longe la belgaj regoj §atas 
restadi en Oostende. La 
unua regino Louise-Marie 
mortis en nia urbo. Per la 

zorgoj de Leopold I oni instalis la unuan fervojan linion de 
Bruselo al Oostende kaj la pramservon al Dover, Britio. 
Leopold II estas je la bazo de pluraj grandaj konstruajoj en 
nia urbo, i.a. Ia jam menciita St. Petro kaj Pafflopregejo, la 
Galerioj kaj la Terma Palaco (varmbanejo). Memorigas lin 
la rajda statuo super la tri volboj ce la komenco de la Regaj 
Galerioj. Ili estis finkonstruitaj en 1905 kaj, longaj je pres-
ka(i 400 m, kondukas al la Wellington-Vetkurejo. 

La promenadon sur la mardigo vi povas daigigi gis 
Mariakerke, kie vi trovos la etan pitoreskan romanikan 
Dunpregejon. Sur la Cirka(janta tombejo trovigas la tombo 
de la fama ostenda pentristo James Ensor. Pli malproksime, 
en duna regiono, situas la Bieno Raversijde kun i.a la eksa 
logtoko de Princo Karolo, la frato de Leopold III kaj regento 
en la malfacilaj jaroj post la dua mondmilito. Sur la bieno 
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