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De Slag bij Hastings
Weinig veldslagen hebben zo’n bepalende invloed gehad op de Europese geschiedenis als die bij
Hastings in 1066. De overwinning van Willem, hertog van Normandië, legde een bom onder de
feodale maatschappij van Europa en zou de Europese politiek tot aan de Eerste Wereldoorlog
beïnvloeden. En zelfs op vandaag kunnen we niet om de gevolgen van de Slag bij Hastings heen…

Programma
Uw professionele gids komt u bij uw accommodatie oppikken. *
Vanuit Ieper rijden we langs de autosnelwegen richting Calais om er in te schepen op de ferry naar
Dover. Eenmaal op Britse bodem rijden we naar Pevensey om er van buitenaf het plaatselijke
kasteel te bezichtigen. Hier kwam Willem de Veroveraar aan land om zijn veroveringstocht te
beginnen. Het landschap zag er toen echter heel anders uit!
Daarna rijden we naar Battle om er het slagveld en de ruïnes van Battle Abbey te bezichtigen. We
herbeleven er de Slag bij Hastings stap voor stap. Uw gids neemt u mee op een historische trip op
de locatie waar het zich vermoedelijk heeft afgespeeld. Al zijn er op vandaag ook wel historici die
beweren dat het slagveld op een andere locatie moet geweest zijn…
Lunch in Battle.
Na de middag brengen we een bezoek aan Hastings Castle en voorzien we uiteraard nog wat tijd
om het stadje te verkennen.
Terug naar Ieper. Avondmaal mogelijk aan boord van de ferry. Einde van het programma
omstreeks 22u.
* 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 7u; terug in Ieper omstreeks 22u30.
Andere vertrekplaatsen zijn mogelijk mits een extra vergoeding. Het bedrag zal worden
berekend op basis van het aantal extra kilometers.
 Tarief: € 475 (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: € 30 p.p. voor de bezoeken.
 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.

