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De Slagen bij Bouvines, Crécy en
Azincourt
De Engelsen en Fransen hebben heel wat veldslagen uitgevochten. En vaak hadden die veldslagen
ook verstrekkende gevolgen voor de Europese maatschappij. Niet alleen op politiek vlak, maar ook
sociaaleconomische gevolgen voor de mensen toen. In een uitstap waarin 3 belangrijke middeleeuwse
veldslagen worden uit de doeken gedaan, komt u alvast heel wat te weten over de impact van zo’n
veldslag.

Programma
Uw professionele gids komt u bij uw accommodatie oppikken. *
Vanuit Ieper rijden we naar Bouvines in een streek die bij de wielerliefhebbers bekend staat als de
Hel van het Noorden. Hier werd in 1214 een veldslag uitgevochten met catastrofale gevolgen voor
de Engelse koning Jan Zonder Land en voor Ferrand van Portugal, de toenmalige Graaf van
Vlaanderen. De Franse koning Lodewijk August wist dan weer heel wat voordeel uit zijn
overwinning te halen.
Daarna verder naar Crécy om er de eerste belangrijke veldslag van de 100-jarige Oorlog uit de
doeken te doen. Het leger van Edward III wist door een handig gebruik van het terrein en hun
wapens een belangrijke overwinning tegen de Fransen te boeken.
Lunch in Hesdin.
Na de lunch trekken we naar Azincourt, waar de Engelse koning Henry V de Fransen wist te
verslaan in 1415. We brengen eerst een bezoekje aan het plaatselijke museum en verkennen
vervolgens het slagveld. Ook hier wordt het duidelijk dat het terrein een essentiële rol speelde
tijdens de veldslag.
Terug naar Ieper. Einde van het programma omstreeks 18u30.

* 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 8u30; terug in Ieper omstreeks 18u30.
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 ferry, en professionele gids/chauffeur.
> Extra inkomgelden: € 9 p.p. voor het museum in Azincourt.
 Wandelafstanden: alleen korte verplaatsingen van de wagen naar de feitelijke sites. Nooit
meer dan 800 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.

