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Het Vergeten Front – Artois 1914-1918
De slagvelden van de Eerste Wereldoorlog zijn een bezoekje meer dan waard, ook in een regio die
door veel toeristen vergeten worden. Verscheidene memorialen in Noord-Frankrijk vertellen een
verhaal van heroïek en eer, maar vooral van mensen. Een unieke kans dus om een onbekend stukje
slagveld van de Eerste Wereldoorlog te verkennen.

Programma
Uw professionele gids komt u bij uw accommodatie oppikken. *
Vanuit Ieper rijden we via Armentières Frankrijk binnen. Het lied ‘Mademoiselle from Armentieres’
brengt ons alvast in de juiste stemming. Onze eerste halte wordt Fromelles, waar op 19 juli 1916
een Britse aanval op de Duitse stellingen plaatsvond. De hele actie was bedoeld om Duitse troepen
te binden op Aubers Ridge, maar het werd een slachting bij voornamelijk Australische troepen. Op
VC Corner Cemetery werden 2 massagraven aangelegd en werden de namen van de doden en
vermisten op een Memorial Wall geplaatst. Even verder bevindt zich ook het Australische
herdenkingspark met het imposante ‘Cobbers’ standbeeld. Uiteraard brengen we ook een bezoek
aan het plaatselijke museum en de nieuwste militaire begraafplaats Pheasant Wood.
Vervolgens rijden we via Neuve-Chapelle, waar we o.a. het Indian Memorial en een Portugese
militaire begraafplaats kunnen bezichtigen, en La Bassée naar Souchez om er de imposante Franse
militaire begraafplaats van Notre Dame de Lorette te bezoeken. Naast de begraafplaats vinden
we ook de Ring of Remembrance, een indrukwekkend memoriaal dat alle WO I-gesneuvelden in
Nord-Pas-de-Calais oplijst.
Lunch in Souchez.
Na de middag brengen we een bezoek aan het nationale Canadese herdenkingspark van Vimy
Ridge. We bezichtigen er niet alleen het fenomenale memoriaal maar bezoeken ook de tunnels en
de loopgraven in het park.

Even verderop brengen we ook een bezoek aan de grootste Duitse militaire begraafplaats uit de
streek: La Maison Blanche.
Ons laatste bezoek vandaag wordt het bezoek aan de Wellington Caves, een ondergronds
museum. In de aanloop naar de Slag bij Arras in april 1917 groeven de New Zealand tunnelers een
groot ondergronds complex om de troepen voor de aanval te huisvesten. Een gedeelte van die
ondergrondse tunnels werden als museum opengesteld.
Terug naar Ieper. Einde van het programma omstreeks 17u30.
* Indien u in de buurt van Ieper verblijft, zal geen extra bedrag aangerekend worden om u bij uw verblijfplaats
op te pikken en af te zetten. Indien u wenst opgepikt te worden op een andere locatie (bijv. Brugge, Gent, Rijsel,
…) kan mogelijks een extra bedrag aangerekend worden.

Praktische Informatie
 Vertrek te Ieper omstreeks 9u; terug in Ieper omstreeks 17u30.
Andere vertrekplaatsen zijn mogelijk mits een extra vergoeding. Het bedrag zal worden
berekend op basis van het aantal extra kilometers.
 Tarief: € 295 (met een maximum van 7 deelnemers).
> Indien meer dan 7 deelnemers, zal het tarief afhangen van de kost van het vervoer.
> In de prijs is inbegrepen: transport met minibus en professionele gids/chauffeur.
> Extra inkomgelden: € 14 p.p. voor de musea.
 Wandelafstanden: alleen korte verplaatsingen van de wagen naar de feitelijke sites. Nooit
meer dan 500 m.

Wenst u een specifieke plaats te bezoeken tijdens uw rondleiding? Of wilt u verschillende
rondleidingen combineren? Aarzel niet om contact op te nemen en een offerte op maat te
vragen voor uw specifieke programma.

