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Operatie Overlord 

De slagvelden van de Landing in Normandië zijn een must voor elke toerist. Maar het is niet altijd 

even eenvoudig om de juiste context op een site te krijgen. Een professionele gids kan u hierbij perfect 

ondersteunen. De juiste verhalen op de juiste plek, daar draait het bij een bezoek aan de slagvelden 

van Normandië om.  

 

 

Programma 
 

Dag 1 

Uw professionele gids komt u bij uw accommodatie oppikken. * 

 

Vroeg in de morgen vertrekken we vanuit Ieper naar Normandië, waar we omstreeks de middag 

aankomen. Facultatieve lunch in Honfleur.  

 

Vervolgens rijden we naar Ranville om er Pegasus Bridge te bezoeken. De bruggen over de 

verschillende waterlopen dienden intact te kunnen worden veroverd om een snelle opmars naar 

het binnenland mogelijk te maken. Deze belangrijke taak werd toevertrouwd aan de Britse para’s 

van de 6de Airborne Divisie o.l.v. majoor Howard. Deze Britse troepen zouden de eerste troepen zijn 

die op 6 juni 1944 de Duitse vijand zouden aanvallen. Vervolgens naar Le Grand Bunker in 

Ouistreham om er meer te vernemen omtrent de berucht Atlantische Muur.  

 

Avondmaal en logies in Ouistreham. 

 

 

Dag 2 

Langsheen de kustlijn van Sword Beach rijden we naar de Canadese landingszone op Juno Beach. 

Onderweg komen we heel wat sites en memorialen tegen die verwijzen naar de landing van de 

Britse troepen op 6 juni 1944. Het Juno Beach Centre huisvest ook het Canadian Recourse Centre 

on World War II. We brengen een bezoek aan het museum en krijgen een geleide rondleiding op 
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het strand en in het herdenkingspark (met o.a. één van de Duitse bunkers van de Atlantische 

Muur). Lunch op Juno Beach. Vervolgens rijden we naar Arromanches. Hier speelden de mulberry 

harbours een belangrijke rol. We brengen een bezoek aan Arromanches 360 en ook het Musée de 

Débarquement. Tenslotte brengen we ook nog een bezoek aan Longues-sur-Mer, waar we de 

restanten van een Duitse batterij kunnen bezichtigen.  

 

Avondmaal en logies in de omgeving van Arromanches.  

 

 

Dag 3 

Vandaag focussen we op de Amerikaanse landingszone op Omaha Beach. We brengen een bezoek 

aan het indrukwekkende American Military Cemetery at Colleville-sur-Mer en het bijhorende 

bezoekerscentrum. Vervolgens trekken we naar La Cambe om er de even impressionante Duitse 

militaire begraafplaats te bezichtigen. Het verschil in beide begraafplaatsen kon niet groter zijn… 

Vervolgens verder naar Grandcamp-Maisy voor de lunch. Na de lunch bezoeken we het Musée de 

Rangers, een klein maar interessant museum over de troepen die de beruchte Pointe-du-Hoc 

bestormden. Vervolgens rijden we naar de site zelf. Het Pointe du Hoc Ranger Monument staat 

op een klif die uitkijkt over Omaha Beach. Daar wordt maar al te duidelijk welke indrukwekkende 

prestatie de Rangers leverden. Daarna rijden we naar de batterij van Maisy, één van de meest 

uitgebreide Duitse loopgravenstelsels in Normandië. Meer dan 60 jaar bleef de site verborgen voor 

het grote publiek, maar in 2006 werd de site toegankelijk gemaakt voor geïnteresseerde bezoekers. 

Ook deze kustbatterij werd na 3 dagen door de Rangers veroverd. 

 

Avondmaal en logies in Carentan.  

 

 

Dag 4 

Vandaag treden we in de voetsporen van de paratroopers. We starten de dag met een bezoek aan 

het Dead Man’s Corner Museum. Om 0u15 op 6 juni 1944 sprongen de para’s van de 101ste 

Airborne Divisie onder Generaal Maxwell D. Taylor boven Normandië. Zij werden de eerste 

Amerikaanse troepen op Franse bodem. Hun objectief was Carentan, een stad die zij moesten 

innemen en vasthouden tot de landingstroepen vanop Utah Beach arriveerden. De weg naar 

Carentan was echter versperd door de Duitse troepen nabij Saint-Côme-sur-Mont, een kruispunt 

dat de Amerikanen later omdoopten tot Dead Man’s Corner.  

 

Vervolgens rijden we naar Sainte-Mère Eglise. Hier bengelde para John Steel aan een kerktoren, 

een beeld dat tot op vandaag op het netvlies van het collectieve geheugen gebeiteld staat. We 

bezichtigen de kerk waar dit opmerkelijke verhaal zich afspeelde en krijgen er het ware verhaal – 

veel minder heroïsch dan wat in de films te zien is – te horen. Uiteraard brengen we ook een 

bezoek aan het Airborne Museum. Lunch ter plaatse.  

 

Na de middag verder naar het kleine dorpje Hiesville, precies in het midden van de dropzone van 

de Amerikaanse 101ste Airborne Divisie. We vinden er het memoriaal voor Brigade-Generaal Pratt, 

die er sneuvelde toen zijn zweefvliegtuig tegen een haag crashte. De dood van de generaal was 

echter uitzonderlijk: op de meeste plaatsen landden de troepen met weinig of geen verliezen. Nabij 

Hiesville zette de 326th Airborne Medical Company een veldhospitaal op in het Chateau de 

Colomiere. Het was succesvol in gebruik als veldhospitaal gedurende de eerste drie dagen van het 

offensief, maar werd vervolgens kapotgebombardeerd. Gelukkig waren de circa 400 gewonden 



 

 

toen net overgebracht naar Utah Beach. De verovering van de brug in La Fiere werd als voorwaarde 

gesteld voor eht succes van de Amerikaanse troepen. Indien de brug niet kon worden ingenomen, 

zou de oversteek van de rivier Merderet quasi onmogelijk worden. Maar ook de Duitsers beseften 

uiteraard het belang van deze brug… Talrijke memorialen in de omgeving vertellen de persoonlijke 

verhalen van de mannen die de helse strijd hebben beleefd.  

 

Avondmaal en logies in Carentan.  

 

 

Dag 5 

Vanuit Carentan rijden we naar Utah Beach. Nadat we de vele memorialen in deze regio – o.a. het 

memoriaal voor kapitein Winters, het US Navy Memorial en het Easy Company Memorial – trekken 

we naar het Utah Beach Landing Museum. Lunch op Utah Beach.  

 

Na de middag volgen we in de voetstappen van de bevrijders en starten vanaf borne 0 het begin 

van de Liberty Road (die helemaal tot in Bastogne loopt). Wij keren op die manier terug naar 

Carentan om er het Tank Museum te bezoeken. Vervolgens naar Bayeux. Hier hebt u de optie om 

ofwel het Bayeux Memorial Museum on the Normandy Landings of het Tapestry of Bayeux 

Museum, met het beroemde Tapijt van Bayeux dat het verhaal van Willem de Veroveraard verhaalt, 

te bezoeken.  

 

Avondmaal en logies in Bayeux.  

 

 

Dag 6 

Na het ontbijt rijden we naar Caen om er het impressionante Mémorial de la Paix te bezoeken. 

Het is één van de beste en meest volledige musea omtrent de Tweede Wereldoorlog. Lunch ter 

plaatse. Na de middag rijden we terug naar België.   

 

Terug naar Ieper. Einde van het programma omstreeks 19u.  

 

Het is mogelijk om de reis eventueel te verlengen met enkele extra vakantiedagen in Normandië of 

zelfs Parijs.  

 

 

* 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 7u30; terug in Ieper omstreeks 19u. 

Andere vertrekplaatsen zijn mogelijk mits een extra vergoeding. Het bedrag zal worden 

berekend op basis van het aantal extra kilometers. 

 

 Tarief: € 1675 (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. 

> In de prijs in niet inbegrepen: accommodatie, inkomgelden, maaltijden, dranken en 

persoonlijke uitgaven.  

 

 Wandelafstanden: alleen korte verplaatsingen van de wagen naar de feitelijke sites. Nooit 

meer dan 600 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.  

 

 


