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BASTOGNE BELGIË 2 DAGEN

DE SLAG OM DE ARDENNEN
R E I S C L U B  •  C L U B  D E  V O Y A G E

Remembrance

WWW.HERVAN .BE

WELKOM IN VAYAMUNDO HOUFFALIZE! 
Even ontsnappen aan het hectische leven. Waar kan dat beter dan 
in de Ardennen? In Vayamundo Houffalize, gelegen in de uitgestrekte 
Ourthe-vallei, kom je helemaal tot rust. Of zoek net het avontuur op, 
via onze avontuurlijke Specials. Een bezoek aan de nagelnieuwe well-
nessruimte maakt je verblijf helemaal af. Levenskunst met een grote K. 
Uitstekende uitvalbasis om de voormalige slagvelden van het Arden-
nenoffensief te bezoeken. 

PROGRAMMA
In december 1944 stort Hitler zijn beste troepen in het Ardennenof-
fensief. De elitesoldaten moeten de kansen keren en de geallieerden 
op de knieën dwingen. Bij het knooppunt Bastogne graaft de Ameri-
kaanse 101st Airborne Divisie 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 wereldoorlog 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. 

• 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 Cha-

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

Prijs per persoon - 2 dagen –  Half pension

 Vertrekdata Prijs  
1ste persoon

11/12/2021 € 198,80

10/12/2022 € 199,90

SUPPLEMENT
Single ......................................................................................€ 18,00 (2022 € 24)

Tweetalig begeleide reis

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van on board entertainment 

systeem, 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 (€ 4 per dag per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waard-

ering en appreciatie

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

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 19/04/2022 

voor afreizen  
in 2022*




