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België
2 DAGENBASTOGNE, DE SLAG OM DE ARDENNEN

Tweetalig begeleide reis

Prijs per persoon - 2 dagen 

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
•  Professionele begeleiding van een gespecialiseerde Herman & Vandamme – gids.
•  1 x overnachting in driesterrenhotel in tweepersoonskamer met sanitair
•  1 x ontbijtbuffet
•  1 x dinerbuffet
•  Verblijfstax
•  Alle toegangsgelden

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
•  Alle dranken
•  Reis-en annuleringverzekering (€ 3,60 per dag per persoon)
•  De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie

SUPPLEMENTEN
Single ........................................................................................................................................€ 18,00

PROGRAMMA
In december 1944 stort Hitler zijn beste troepen in het Ardennenoffensief. De 
elitesoldaten moeten de kansen keren en de geallieerden op de knieën dwin-
gen. Bij het knooppunt Bastogne graaft een Amerikaanse 101st Airborne Di-
visie van verkleumde paratroepers zich in om het laatste wanhoopsoffensief 
van nazi-Duitsland te dwarsbomen.

Het Ardennenoffensief is één van die offensieven die vaak over het hoofd 
worden gezien als het over belangrijkste gebeurtenissen uit de tweede we-
reldoorlog gaat. Toch was de laatste alles-of-niets poging van Adolf Hitler 
niet zomaar een voetnoot in de geschiedenis van WO2. Een bezoek aan de 
slagvelden in en rond Bastogne zijn een must voor iedereen met interesse in 
militaire geschiedenis. 

 Vertrekdata Prijs  
per persoon

12/12/’20 - 11/12/’21 € 198,80

*  Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/’21  werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. De vroegboekkorting is niet van 
toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon).

Accommodatie:   

Welkom in Vayamundo Houffalize 
Even ontsnappen aan het hectische leven. Waar kan dat beter dan in de Ar-
dennen? In Vayamundo Houffalize, gelegen in de uitgestrekte Ourthe-val-
lei, kom je helemaal tot rust. Of zoek net het avontuur op, via onze avon-
tuurlijke Specials. Een bezoek aan de nagelnieuwe wellnessruimte maakt 
je verblijf helemaal af. Levenskunst met een grote K. Uitstekende uitvalba-
sis om de voormalige slagvelden van het Ardennenoffensief te bezoeken. 

• Baugnez 44 Historical Center, 
• Bastogne War Museum 
• December 44 Historical Museum La Gleize
• Bastogne barakken tijdens het ‘nuts’ weekend
• Excursies o.a. naar: De Amerikaanse begraafplaats van Henri Chapelle, 

Mont Rigi op de Hoge Venen, bezoek aan het het “Baugnez 44 Histori-
cal Centre”, Bastogne en de verdediging rondom de stad en de plaatsen 
waar Amerikaanse E Company, 506 Parachute Regiment gevochten 
hebben (Band of Brothers), bezoek aan de schuttersputjes van Bois 
Jacques, bezoek aan de Duitse begraafplaats in Rocogne, bezoek aan 
het museum in de Bastogne Barracks en de opmars route van de Kamp-
fgruppe Peiper en het “December 44 Museum” in La Gleize-Stoumont 
en nog veel meer. Prangende anekdotes en boeiende verhalen vormen 
het toneel van deze onvergetelijke 2 dagen.

NIEUW!

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

R E I S C L U B  •  C L U B  D E  V O Y A G E
Remembrance

WWW.HERVAN .BE

Frankrijk
5 DAGEND-DAY – DE LANDING IN NORMANDIË

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• Ervaren Herman & Vandamme Chauffeur
• Ervaren Herman & Vandamme Gids
•  4x overnachting in Hotel de Brunville
•  4x ontbijtbuffet in Hotel de Brunville
•  4x diner in Hotel de Brunville
•  Toegang: Pegasus Bridge Museum, AB Museum, Dead Man’s Corner, Museum (film) & C-47 

Dak. Simulator, Grandcamp-Maisy, 1 lunch & degustatie van Calvados, Musée des épaves, 
Arromanches 360°       

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
•  Alle dranken
•  Reis-en annuleringverzekering (€ 3,60 per dag per persoon)
•  De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie

Ons hotel:   

Hôtel De Brunville ***
Dit gezellige hotel is gesitueerd in het centrum van Bayeux. U kan er heer-
lijk smullen van uw ontbijt en avondmaal in het restaurant. In de kamer be-
schikt u over een tv, roomservice (supplement), alarmklok en een badka-
mer met bad of douche, toilet en haardroger.

PROGRAMMA
Op 06 juni 1944 tijdens D-day vielen de geallieerden de zwaar verdedigde 
kust van Normandië in Frankrijk aan. Ze braken door de Duitse verdediging 
heen en wisten vaste voet te krijgen in vijandelijk gebied. Samen met de slag 
om Normandië die erop volgde behoort D-day absoluut tot één van de be-
slissende veldslagen in de militaire geschiedenis. In 2021 is het precies 77 jaar 
geleden dat D-day in Normandië plaatsvond. Wat kan je verwachten tijdens 
de D-day herdenkingstour in Normandië.
We bezoeken alle invasiestranden: Sword, Juno, Gold, Omaha en Utah beach.
Unieke ontmoetingen met veteranen. Deze kranige negentigers of sommige 
zelf eeuwelingen komen waarschijnlijk voor de allerlaatste keer terug naar de 
plaats waar zij vochten voor onze vrijheid.  
Iedere ochtend wordt een briefing gehouden die u meer zal vertellen over 
Operatie Fortitude en Operatie Overlord. De besproken punten worden tijdens 
de dag dan uitgelicht. We bezoeken bekende maar evenzeer minder bekende 
plaatsen in Normandië. Sterke verhalen en anekdotes vormen een belangrijke 
leidraad doorheen de tour. 

We bezoeken oa:
• Pegasus Bridge & Museum
• Mdm Gandrée cafe
• Le grand Bunker te Bénouville
• American military cemetery in Colleville-sur-mer
• Duitse begraafplaats La Cambe
• St-Mère Eglise & AB museum
• Pointe du Hoc
• Dead man’s corner
• Grandcamp-Maisy (Batterij van Maisy)
• Merville (Batterij van Merville)
• Arromanches (360° museum)
• Longues sur Mer
• ….

De slagvelden van Normandië zijn een plek van herinnering, spiritualiteit en 
bedevaart waar de littekens van deze bloederige oorlog zichtbaar blijven. 
De vele bijzondere plekken en bezienswaardigheden schenken aandacht aan 
de belangrijke momenten uit de geschiedenis van WO2.
De voormalige slagvelden zijn vandaag de dag essentiële en drukbezochte 
plekken waar je stilstaat over onderwerpen als verzoening, vrede en vrijheid 
en hoe belangrijk het is deze waarden over te dragen op toekomstige gene-
raties.

Prijs per persoon - 5 dagen - Half pension

 Vertrekdata Prijs per persoon

04/06/2021 € 544,40

*  Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen.

SUPPLEMENTEN
Single .....................................................................................................................................€ 168,00

NIEUW!

R E I S C L U B  •  C L U B  D E  V O Y A G E
Remembrance

WWW.HERVAN .BE

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*


