2 DAGEN IEPER

HOTEL
SCORE

VERTREK OP ZATERDAG 25.09.2021
TERUG OP ZONDAG 26.09.2021

DAG 1 ( ZATERDAG 25.09.2021)
We rijden naar de Westhoek, meer bepaald Ieper
met onderweg een vrijblijvende koffiestop.
Eenmaal aangekomen bezoeken we het
informatie centrum “in de Vrede” waar u een
heerlijke Westfleteren met bijhorend kaasje
wordt gepresenteerd. Als we geluk hebben
kunnen we een gids regelen die ons in kleine
groepjes meeneemt naar het Claustrum, een
informatieplek over de afgesloten abdij en
brouwerij, alsook alles over de monniken in hun
kloosterleven. Maar dat is op goed geluk. De
abdij en brouwerij zijn niet te bezoeken.
Prijs: 6.80 € pp
Daarna rijden we naar Ieper voor wat vrije tijd in
een prachtige stad. Om 20u00 is er de Last
Post. Deze dagelijkse plechtigheid, die al sinds
1928 wordt gehouden, mag natuurlijk niet
ontbreken op deze 2-daagse reis. Om 21u00
vertrekken we naar ons hotel voor de incheck.

PRIJS 163 € (spaarkaart mogelijkheid)
Vervangings reis Ieper 2020
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DAG 2 ( ZONDAG 26.09.2021)
In de voormiddag, na het rijkelijk ontbijtbuffet
nemen wij u mee naar het Memorial Museum
Passchendaele 1917 in Zonnebeke en de Oude
Kaasmakerij (Passendale).
Het memorial
Museum Passchendaele 1917 herinnert aan de
Grote Oorlog en meer specifiek aan de slag van
Passendale. Op interactieve manier wordt je
meegenomen doorheen de battlefields.
Blikvanger is een onderaardse gang met
communicatieen
verbandpost,
hoofdkwartieren, werk- en slaapplaatsen.
Het oorlogsverhaal neemt je mee richting
Passendale alwaar tussen de liederlijke velden
het kaasmuseum van Vlaanderen verborgen ligt.
In deze kaasmakerij werd tot in de jaren ’50 kaas
gemaakt. Je kan er kaas zien, horen, ruiken,
voelen, maar bovenal proeven ! prijs 13.50 € pp
Daarna rijden we al in de richting van onze
Limburgse Kempen en maken we een
tussenstop in Gent. Hier kan u nog even
nagenieten, waarna we huiswaarts rijden.

