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युरोपीयन देशाांच्या बॉर्डर्ड एकमेकाांना खुल्या आहेत. बॉर्डर म्हटलां की आपल्याला मोठमोठ्या कमानी,र्ांरक्षक  भ ांती, 
र्ैननकाांच्या चौक्या अर्ां र्गळां आठवतां.पण यरुोपमध्ये अर्लां काहीही नाहीये. दोन देशाांमधली अांतरांही कमी 
अर्ल्यामुळे आपण एका देशातून दरु्-या देशात प्रवेश केला आहे हे चटकन आपल्याला र्मजतही नाही.केवळ 
रस्त्यावरच लावलेल्या एका छोट्याश्या पाटीवरुन देश बदलल्याचां र्मजतां.एरवी आपल्याला र्ीमा कळत र्ुद्धा 
नाहीत.नेदरलँड्र्हून फ्रान्र्ला जाताना, वाटेतच अर्लेल्या ह्या चचमुकल्या  बेल्ल्जयममधे, आपण अर्ेच नकळत 
भशरतो.  

नेदरलँर्र्प्रमाणेच बेल्ल्जयमर्ुद्धा र्मुद्रर्पाटीच्या खालच्या पातळीवर अर्णारा देश आहे.इांग्लांर् व 
नेदरलँड्र्प्रमाणेच बेल्ल्जयम र्ुद्धा एक ककां गर्म आहे .ह्या देशाचा कार ार,  र्ांर्दीय लोकशाहीवर चालतो. 
बेल्ल्जयममधे तीन प्रमुख  ाषिक वगड आहेत. उत्तरेकर्ील  ाग र्च  ाषिक म्हणजेच फ्लेभमश लोकाांचा आहे.्याला 
फ्लँर्र्ड अर्े म्हणतात. तर दक्षक्षणेकर्ील  ाग हा फ्रें च  ाषिक वॉलुन्र् नी व्यापलेला आहे. ्या  ागाला वॉलोननया 
अर्ां म्हणतात.तर वॉलोननयाच्या पूवेकर्ील प्राांतात जमडन बोलली जाते. ब्रर्ेल्र् ही बेल्ल्जयमची राजधानी आणण 
यूरोप मधलां एक महत्त्वाच शहर आहे, कारण ते यरुोषपयन युननयनच्या राजधानीच शहर म्हणूनही  ्याची एक 
वेगळी ओळख आहे.  
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गमतीची गोष्ट म्हणजे वेगवेगळ्या  ािा अर्ून र्ुद्धा इतर देशाांप्रमाणे बेल्ल्जयमला स्तवतःची बेल्ल्जअन अशी  ािा 
नाहीये.र्वडर्ाधारण बेल्ल्जअन नागरीकाला इांल्ग्लश, र्च,जमडन आणण फ्रें च एवढ्या  ािा बोलता येतात. आकाराने 
छोटा अर्ला तरीर्ुद्धा  आांतरराष्रीय आयात ननयाडतीत बेल्ल्जयम अग्रेर्र आहे.्यामध्ये मशीन्र्,्याांची उपकरणां, 
हहरे, केभमकल्र्, अन्नधान्य, वाहतुकीची उपकरणे,तेल उ्पादने इ्यादीांचा र्मावेश होतो.जगाची 'र्ायमांर् कॅषपटल' 

म्हणून ओळखलां जाणारां अँटवपड हे ब्रर्ेल्र्च्या खालोखाल अर्णारां दरु्रां महत्त्वाचां शहर.हहरे व्यापार तर्ांच बेल्ल्जअन 
ग्लार् आणण टाईल्र्चा उद्योगही इथे मोठ्या प्रमाणावर होतो. 

 

बेल्ल्जअन चॉकलेट्र् जगात अ्यांत पॉप्युलर आहेत. चॉकलेट्र्च्या दजाडच्या बाबतीत ् याांनी एक माप जगार्मोर 
ठेवलां आहे, ्यामुळे कुठल्याही इतर चॉकलेटर्ची क्वाभलटीची प्रत ठरवताना बेल्ल्जअन  चॉकलेटशी ् याची तुलना 
करून बघतात. बेल्ल्जअन वॉफेल्र् हा चॉकलेट्र्च्या जोर्ीने खाल्ला जाणारा आणखी एक बेल्ल्जअन पदाथड. दरु्रां 
अ्यांत पॉप्युलर अर्णारां प्रॉर्क्ट म्हणजे बेल्ल्जअन  बबअर.बेल्ल्जयममधे जवळपार् अकराशे प्रकारच्या बबअर तयार 
होतात.या बबअरबरोबर चवीने खाल्ली जाणारी आणण जग र प्रभर्द्ध अर्णारी  फ्रें च फ्राईज  हीर्ुद्धा खार् 
बेल्ल्जअनची ननभमडती. कॉभमक्र्च्या जगातली हटनहटन,स्तमफ्र्डर्ारखी काटूडन कॅरॅक्टर्डही इथलीच. या र्वाांबरोबरच 
बेल्ल्जयमचा  ऐनतहाभर्क ठेवा मानल्या जाणाऱ्या काही गोष्टी आणण प्रेक्षणीय स्तथळां आहेत... ्याबद्दल पुढच्या 
 ागात................... क्रमश : 

 


