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Voormiddag: Vanuit de diverse 
opstapplaatsen rijden we naar 

Recogne. Hier rusten de Duitse slachtof-
fers, gevallen bij het Ardennenoffensief. 
Niet minder dan 6776 soldaten vin-
den hier hun laatste rustplaats. Via 
het herdenkingsmonument voor Easy 
Company, (gekend van de serie Band 
of Brothers) rijden we naar Houffalize. 
Na een kort bezoek nemen we hier ons 
middagmaal.

Middag: We genieten van een 
3-gangen middagmaal.

Namiddag: Na ons middagmaal rij-
den we naar Bastogne. Hier bren-

gen we een bezoek aan het Bastogne 
War Museum. Het is het belangrijkste 
museum over de slag om de Ardennen. 
De belangrijkste oorlogsfeiten en het 
lijden van de soldaten worden er toege-
licht. Vlakbij het museum is het geken-
de Mardasson Memorial gelegen. Dit 
monument werd in 1955 opgericht om 
hulde te brengen aan de gesneuvelde 
Amerikaanse soldaten. Na onze bezoe-
ken nemen we nog even vrije tijd in het 
centrum van Bastogne.

Avond: Het einde van deze dagtocht 
is voorzien om 18u00.

Voormiddag: De abdij van Villers La 
Ville is een topbezienswaardigheid. 

Deze tijdloze site is één van de meest 
volledige van Europa. Met een audio-
gids wandelen we door de indrukwek-
kende ruïnes. We krijgen een kijk op 
900 jaar geschiedenis en kennis op alle 
domeinen zoals architectuur, dagelijks 
leven en waterbeheersing. Natuurlijk 
vergeten we de prachtige tuinen niet. 

Middag: Het 3-gangen middagmaal 
nemen we in Namen.

Namiddag: Na ons lekker middag-
maal brengen we een bezoek aan 

Namen, hoofdstad van de provincie 
Namen en het Waalse Gewest. Namen, 
kind van de stroom, is een ongeloof-
lijk charmante stad. Het centrum ligt 
bezaaid met winkelwandelstraatjes, 
ideaal om te kuieren langs boetiek-
jes of langs het water. Het zijn vooral 
de oude wijken die een onuitwisbare 
stempel drukken op deze stad. Er zijn 
heel wat architecturale pareltjes zoals 
het theater, het belfort en het archeo-
logisch museum, zonder hierbij de vele 
kerken te vergeten zoals de majestu-
euze kathedraal van Saint Aubain, de 
kerken Saint-Loup en Saint-Jean-Bap-
tiste. Na de stadswandeling met onze 
gids nemen we nog even vrije tijd.

Avond: Het vertrek in Namen is voor-
zien omstreeks 18u00.

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 �  Bezoek aan begraafplaats te 
Recogne
 �  Middagmaal
 �  Bezoek aan het Bastogne War 
Museum
 �  Bezoek aan Mardasson Memorial
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
 �Maandag 16 juli 2018

€ 65 pp
kinderen tem 11 jaar: € 52 pp 
Opstapplaats: D17

€

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Bezoek abdij van Villers La Ville
 �Middagmaal
 � Stadswandelling in Namen
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Dinsdag 19 juni 2018
 � Dinsdag 28 augustus 2018

€ 53 pp
kinderen tem 11 jaar: € 42 pp 
Opstapplaats: D12

€

In 1944 stort Hitler zijn beste troepen in het Ardennenoffensief. De elitesoldaten moesten de kansen keren en de geallieerden op hun knieën dwingen. Bij het knooppunt 
Bastogne graaft een Amerikaanse divisie van verkleumde paratroepers zich in om het laatste offensief van Nazi-Duitsland te dwarsbomen. Vandaag bezoeken we de 
“herinneringen” aan deze veldslag die aan beide zijden veel slachtoffers eiste.

Bastogne BELGIE • NIEUW

De abdij van Villers is een voormalige cisterciënzerabdij gelegen in Villers la Ville, waarvan bijzondere indrukwekkende ruïnes bewaard zijn gebleven. De abdij werd 
gesticht in 1146 en kende zijn bloeiperiode in de 13e eeuw met een gemeenschap van meer dan 100 monniken. Nadien brengen we een bezoek aan de hoofdstad van 
het Waalse Gewest: Namen

Abdij van Villers & Namen BELGIE


