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PRESENTATIE VAN HET 5
HERINNERINGSCENTRUM
Een nieuw herinneringscentrum gewijd aan de Tweede Wereldoorlog en
de Slag om de Ardennen opende haar deuren op 22 maart 2014 op een
boogscheut van de befaamde Mardasson Memorial. Het biedt de bezoeker
een meeslepende, multisensoriële ervaring dankzij decors, getuigenissen,
multimedia-installaties en films die het verhaal van vier personages
weergeeft in de beroering van de oorlog.
Merkwaardige voorwerpen roepen het verhaal op van elkeen en de
geschiedenis van ons allen.
Met om en bij 600.000 bezoekers* in vier jaar tijd bevestigt het Bastogne
War Museum zijn positie als voornaamste culturele en toeristische
bezoekersplaats in Wallonië en België en zelfs op Europees niveau. Een
waar belevingscentrum met een ruime cafetaria, een groot zonnig terras,
een mooie museumshop alsook talrijke activiteiten en evenementen
(colloquia, geleide bezoeken aan de slagvelden, spektakels, tijdelijke
tentoonstellingen,..).
Het Bastogne War Museum is tevens lid van de European Liberation Route,
een uitbreidende internationale herdenkingsroute die mijlpalen uit de
moderne Europese geschiedenis met elkaar verbindt (liberationroute.nl).
Deze gebruiksvriendelijke groepsbrochure zal groepen helpen in de
voorbereiding en reservatie van hun daguitstap naar Bastogne en omstreken.
*cijfers mei 2018

AANBOD VOOR GROEPEN
VOLWASSENEN
GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA
TYPE HALVE DAG IN HET BASTOGNE
WAR MUSEUM
9u30
Aankomst in het Bastogne War Museum
(gratis parking)
9u30 – 10u
Koffieonthaal/thee met koffiekoek aan
€4,20 pp (facultatief)
10u - 12u
Bezoek aan het Bastogne War Museum
met audiogids aan €10 pp (groepen
vanaf min. 20 pers.)
(Tariefwijziging in 2019: €11 pp)

12u – 12u30
Vrij bezoek aan het Mardasson
Memorial en de versierde crypte
van Fernand Léger,beroemde Franse
schilder uit de XXe eeuw.
12u30 - 14u15
Middagmaal in het Bastogne War
Museum (facultatief)

Beperk je keuze tot maximaal 1 hoofdgerecht voor de hele groep met
uitzondering voor dieetbeperkingen
MENU AAN €16 PP
(2 gangen-menu)
Voorgerecht + hoofdgerecht of hoofdgerecht + nagerecht
Verse soep
Geel kippenfilet, champignonsaus en rösti
of
Ardense schotel met aardappelsalade en rauwkost

Huisgemaakte stuk taart
of
Tiramisu
MENU AAN €20 PP
(3 gangen-menu)
Voorgerecht + hoofdgerecht + nagerecht
Terrine met Chouffe, rauwkost en huisgemaakte chutney
of
Schotel met 3 soorten hesp en rauwkost
of
Verse soep
Geel kippenfilet, champignonsaus en rösti
of
Ardense schotel met aardappelsalade en rauwkost
of
Ardense gezouten varkensgebraad, aardappelsalade met rozemarijn en
knoflook, gebakken groenten van de dag met honing-rozemarijnsaus

Huisgemaakte stuk taart
of
Roomsoesjes

DRANKFORMULE : €7,50
We bieden een drankformule aan 7,50 euro aan: 2 glazen wijn of 2 pils van
het vat of 2 softs + 1 koffie/thee + kraanwater
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AANBOD VOOR VOLWASSENEN

AANVULLENDE BEZOEKEN ROND VIER THEMA’S
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THEMA 1

GESCHIEDENIS & HERDENKING
In de voetsporen van McAuliffe en Patton in Bastogne
Bezoek aan de slagvelden: Fox
holes, Fortin Bogess,…
(met gids mits reservatie)
* Informatie voor de gids:
+32 (0)61/21 02 20

Van 21 tot 26 december 1944, worden Generaal McAuliffe en zijn manschappen in
Bastogne omsingeld door de Duitse troepen. Op vraag van capitulatie van de Duitsers
antwoordt de Amerikaanse officier de beroemde “NUTS !”. De omcirkeling van de
stad wordt uiteindelijk verbroken door de inname van de stad door Generaal Patton
die nadien zeer hevige gevechten voert tot midden januari 1945 om de streek te
bevrijden. Met eigen autocar kan je de overblijselen en sporen van de slagvelden
aanschouwen alsook andere herdenkingssites in de regio Bastogne bezoeken.

Duits militair kerkhof in Recogne

Op deze begraafplaats, aangelegd net na het Ardennenoffensief, rusten 6807
gesneuvelde Duitse soldaten en officiers. Onder elk stenen kruisje liggen de
stoffelijke overschotten van zes Duitse militairen. De namen van de geïdentificeerde
slachtoffers werden in de grafsteen gegraveerd. De 1300 onbekende soldaten die in
Recogne werden begraven, dragen de vermelding ‘Ein deutscher Soldat’.

Bos van de vrede

Het Bois de la Paix werd aangelegd in het kader van de herdenking van de 50e
verjaardag van de Slag om de Ardennen. Op een terrein van 3 ha werden zo’n 4000
bomen aangeplant, allemaal inheemse soorten die op de hoogvlakte van Bastenaken
voorkomen. De bomen werden in een patroon uitgezet dat van bovenaf gezien
het logo van UNICEF vormt: de moeder met kind als symbool voor de universele
tederheid. Het bos is opgedragen aan de Belgische burgers en geallieerde militairen
die gestreden hebben voor de vrijheid van ons land.

Route van Bizory

Geleid bezoek aan de Bastogne
Barracks
(enkel op reservatie)
+32(0)61/24 21 24
bb.mra@skynet.be
www.bastogne-barracks.be

Bezoek aan het 101st Airborne
Museum
+32 (0)61/50 12 00
www.101airbornemuseumbastogne.com

Het geallieerde hoofdkwartier werd in de kazerne van Bastogne gevestigd in 1944. Je
kan de NUTS-kelder bezoeken waar Generaal McAuliffe in antwoord op de Duitse eis
tot capitulatie het gedenkwaardig woord “NUTS” als antwoord gaf. Je kan ook het
‘Vehicle restoration centre’ bezichtigen waar heel wat legervoertuigen een tweede
leven krijgen.

Een museum over de Slag in Bastogne december 1944-januari 1945 en op vier niveau’s
ingedeeld in een prestigieus historisch gebouw uit 1936. Deze voormalige mess voor
officieren herbergt een opmerkelijke collectie uit de Tweede Wereldoorlog.
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AANBOD VOOR VOLWASSENEN

THEMA 2

GESCHIEDENIS & STREEKPRODUCTEN
Fijnproeversroute in de omgeving van Bastogne
(met eigen autocar)

Geleid bezoek aan de brasserie
d’Achouffe
Groep van 6 tem 25 pers.
+32(0)61/23 04 44
visitebrasserie@achouffe.be
Duur: 1u30 (met degustatie)

Bezoek aan een ambachtelijke
chocoladefabrikant in Samrée
Groepen van 15 tot 65 pers.
+32(0)84/36 77 36
www.cyrilchocolat.be
Duur: 1u (met degustatie)

Bezoek aan “Salaison
Marcassou” in Champlon
+32(0)84/45 00 00
centre@marcassou.be
www.marcassou.be
Duur: 1u (met degustatie)

Verken onze brouwerij door een introductiefilm gevolgd door een rondleiding
met Nederlandstalige gids in het Atelier des lutins. Degustatie in Auberge des
lutins na afloop van het bezoek.

Bezoek aan de chocolaterie met introductiefilm en demonstratie. Ontdek de
oorsprong van de chocolade en de diverse artisanale technieken om pralines
te maken. Kom live het fabricageproces beleven met de meester-chocolatier
en geniet van meerdere degustaties.

Onthaal en introductiefilm. Ontdek de geschiedenis van de vleeswaren van
Marcassou en het fabricageproces van de Ardense ham en worst. Na afloop
krijg je degustaties aangeboden.
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AANBOD VOOR VOLWASSENEN

THEMA 3

GESCHIEDENIS & ERFGOED

Museum en Piconrue, middeleeuws kasteel in La Roche-en-Ardenne,
Kerk van Waha, crypte van Fernand Léger

Museum en Piconrue
+32(0)61/55 00 55
piconrue@gmail.com
www.piconrue.be

Ruïnes van het feodaal kasteel
van La Roche-en-Ardenne
+32 (0)84/41 13 42
info@chateaudelaroche.be
www.chateaudelaroche.be

Het Museum en Piconrue, in het centrum van Bastogne, biedt een 1.500 m² parcours
aan met drie tentoonstellingen rond de Ardennen van gisteren en vandaag, zijn
tradities en zijn populaire legendes.
Duik in de Ardennen-samenleving van de 19e en 20e eeuw in De levensfases en
ontdek bovendien zes fantastische personages uit de Ardennen in het Huis der
Legendes.

De ruïnes van het middeleeuwse kasteel, gebouwd tussen de 11e, 12e en 13e
eeuw, met hun sombere, indrukwekkende massa, nog benadrukt door een ruwe
opeenstapeling van leistenen, overheersen de groene vallei die gesnesteld ligt in een
lus, die gevormd is door de Ourthe en de steile hellingen van Deisterberg.
Op deze plek bevond zich achtereenvolgend een neolithische verblijfplaats, een
Romeins oppidum en een woning van de Frankische koningen. De burcht, die
omgeven is door de natuur en hoog uittorent boven de stad en de Ourthe, bezorgde La
Roche de naam van "de parel van de Ardennen".

De kerk van Waha
(dorpje Waha bij Marche-enFamenne)

Opmerkelijke romaanse kerk uit 1050, kerk Saint-Etienne van Waha genoemd. Een van
de oudste romaanse kerken in België en erkend als beschermd erfgoed met unieke
glasramen van de Belgische artiest Jean-Michel Folon. Is de ommetoer waard.

Crypte van Fernand Léger
(onder het Mardasson)

Een crypte werd uitgegraven aan de voet van het Mardasson Memorial met binnenin
drie nissen die door Fernand Léger werden gedecoreerd met fresco’s in mozaïek.
In elke kapel bevindt zich een marmeren altaar dat verwijst naar een andere cultus:
rechts de katholieke godsdienst, in het midden het protestantisme en links de joodse
cultus.
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AANBOD VOOR VOLWASSENEN

THEMA 4

GESCHIEDENIS & NATUUR

STREEKVERKENNING MET DE AUTOCAR EN/OF MET DE FIETS
De bossen van de Ardennen zijn met hun majestueuze groene kader een
uitgelezen bestemming als je op zoek bent naar bos en natuur. Unieke
heuvellandschappen, plateau’s, talrijke beekjes… Geniet van een
gediversifieerde streekverkenning vanuit de bus.

De route van de uitzichtspunten
+32(0)84/34 53 27
infotourisme@marche.be
Gids op reservatie

De route van de uitzichtspunten is een circuit van 50 km dat je het natuurlijke
patrimonium van de gemeente Nassogne zal doen ontdekken. Meerdere
informatieborden (FR/NL) beschrijven de landschappen of vertellen de
legende die eraan verbonden is. Langs het parcours zijn er meerdere
rustplaatsen.

Stuwdam-en meer van Nisramont

Gebouwd voor voorziening van drinkbaar water voor de regio en dient tevens
als hydrolische- en waterzuiveringscentrale. Gelegen temidden in de bossen
met een lengte van 116 m en een hoogte van 16 m. Prachtig panoramisch
uitzicht over het dorp van Maboge de Crestelles en de oevers van de Ourthe.
Vertrekpunt voor schermvliegers.
Gratis toegang en ruime parking.

Fietsparcours

Hou je van fietsen? Ontdek dan ons fietsparcours dat je langs de sporen
van twee wereldoorlogen in en rond Bastogne brengt. We nemen je op
sleeptouw in het fascinerende verleden van deze streek aan de hand van drie
verschillende routes doorheen het prachtige hinterland van Bastogne. De
eerste route is ongeveer 5 km lang en dus ideaal voor gelegenheidsfietsers.
De tweede fietsroute maakt een lus van ongeveer 10 km, maar is zeker
doenbaar. De derde route van 20 km leid je langs rustige, verkeersarme
weggetjes doorheen een schilderachtig panorama.
Voor meer info: www.bastognewarmuseum.be

AANBOD VOOR BEDRIJVEN
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Privé bezoek aan het Bastogne War Museum na sluitingstijd (vanaf 18u15) al dan niet gevolgd
door een maaltijd.
Nieuw: beleef een buitengewoon evenement. We bieden een maaltijd aan in een van de zalen
van het museum ter gelegenheid van ‘Dinner in the Museum’!
Verhuurkosten: €900 (buiten catering en toegangsgelden)

Ontbijt voor zakenlui voor de openingsuren voor het groot publiek.
Team building escape rooms: Kan je de raadsels van de Tweede Wereldoorlog oplossen?
Eerst en vooral, wat is een ‘escape room’? Het concept is inderdaad niet altijd bekend ... Dit is een nieuw soort
concept voor entertainment. Je bent opgesloten in een kamer met je team (5 tot 6 personen) en hebt 60 minuten
tijd om een reeks raadsels op te lossen en zo je vrijheid te vinden. Je zal op zoek moeten gaan naar aanwijzingen
die in een ruimte verspreid zijn en deze vervolgens moeten combineren om het enigma op te lossen en de ruimte
te kunnen verlaten. Kortom, een uniek avontuur waarbij snelheid, logica en teamgeest je beste bondgenoten
zullen zijn!

Animatie rond het thema Oorlogsrechtbank - Wet en democratie in een situatie van
wetteloosheid.
Bezoek aan de slagvelden met gids.
Murder Party (coming in 2019)

PARTNERS
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PARTNERSHIP TUSSEN HET
CAEN MEMORIAL EN TEMPORA
Partners sinds lange jaren rond verschillende projecten in verband met de
hedendaagse geschiedenis.
In 2016 besloten het Caen Memorial en Tempora hun partnerschap te
structureren en te versterken in de vorm van cross - shareholdings.
Samen verwelkomen de twee instellingen meer dan een miljoen bezoekers per
jaar in hun permanente of tijdelijke tentoonstellingen.
Elk van deze twee instellingen heeft een groot aantal tijdelijke tentoonstellingen
en culturele evenementen geproduceerd en ontworpen om de sequenties van
de hedendaagse geschiedenis te duiden. Dit gebeurde in de overtuiging dat
onwetendheid angst met zich meebrengt die het samenleven bemoeilijkt en het
perspectief van een onzekere toekomst bewerkstelligt.

TEMPORA
Tempora is de Belgische specialist in de ontwikkeling, het design, de realisatie,
de promotie en het beheer van tentoonstellingen en culturele projecten. Tempora werd opgericht in 1998 en heeft heel wat realisaties op haar actief staan,
waaronder een paar van de belangrijkste culturele evenementen van de laatste
jaren. Ze behoort tot de leaders in haar domein op Europees vlak.
Tempora is een geïntegreerd en multidisciplinair team met een kern van vaste
medewerkers die elk een toegevoegde waarde betekenen met hun ervaring
en specifieke kennis: architecten, historici, museologen, scenografen, wetenschappers, grafische vormgevers, multimedia ontwikkelaars, 3D-specialisten
en monteurs,...
Tempora beheert en promoot het Bastogne War Museum.

CAEN MEMORIAL
Het Caen Memorial brengt de evenementen en vreselijke geschiedenis uit de
20e eeuw naar voren in haar parcours. De tijdslijn loopt vanaf de aanleiding van
de Tweede Wereldoorlog tot het einde van de Koude Oorlog. Naast het bezoek
aan het Memorial zal je twee uitzonderlijke sites gelinkt aan onze gemeenschappelijke geschiedenis ontdekken: de film "De 100 dagen in Normandië" in
de 360° panorama-bioscoop van Arromanches en het Memorial van de burgers
tijdens de oorlog in Falaise.

CAEN MEMORIAL

ONTDEK DE LANDINGSSTRANDEN VAN D-DAY IN NORMANDIË MET
DE GIDS VAN HET CAEN MEMORIAL!
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SPECIAAL D-DAY 75TH ANNIVERSARY IN 2019

Nieuw in juni 2019: herbeleef de constructie van Europa, zijn geboorte en zijn geschiedenis in ons gloednieuw
immersief 360° auditorium. Een uitzonderlijke film van 19 minuten.
Kom en ontdek onze nieuwe tentoonstelling georganiseerd door het Norman Rockwell Museum: Enduring Ideals:
Rockwell, Roosevelt & de Four Freedoms, die voor de eerste keer de beroemde schilderijen van Norman Rockwell
buiten de Verenigde Staten presenteert (vanaf juni 2019).

SPECIAAL VOOR GROEPEN VOLWASSENEN
Een hele dag om het Caen Memorial en de belangrijkste plaatsen van de landingen op D-Day te ontdekken!
Een door onze historici geschoolde gids begeleid je aan boord van je reisbus voor een 5 uur durende rondrit
vanuit het Caen Memorial (gelieve de gids na afloop weer af te zetten bij het Memorial).
JE PROGRAMMA
Voormiddag: Bezoek aan het Caen Memorial
Lunch in het restaurant van het Memorial, 'Les Pommiers'
Namiddag: rondrit van 5 uur met een gids langs de vier invasiestranden
WELKE BEZOEKEN?
›› Pointe du Hoc: symbool van de heldhaftigheid van de 225 Rangers van kolonel Rudder die op de ochtend
van 6 juni 1944 deze klif hebben beklommen.
›› Omaha Beach: een van de stranden met de bloedigste gevechten, waar de Amerikanen op 6 juni geland
zijn.
›› De Amerikaanse militaire begraafplaats van 70 hectare in Colleville-sur-Mer. Hier liggen 9.387
Amerikaanse soldaten begraven, die tijdens D-Day en de Slag om Normandië zijn gesneuveld.
Vertoning van de film "De 100 dagen in Normandië" in de 360° panorama-bioscoop van Arromanches.
Tarief (incl.btw) per persoon tot einde 2018
Vast pakket: bezoek aan het Caen Memorial + lunch + rondleiding met gids langs de stranden: €51,50
Toeslag voor rondleiding met gids in het Memorial: €4
Info: +33(0)2 31 06 06 45 – www.memorial-caen.fr - resa@memorial-caen.fr

HOTELS IN BASTOGNE

Hôtel Melba
www.hotel-melba.eu
+32 (0)61/21 77 78
Hôtel Giorgi
www.giorgi.be
+32 (0)61/21 62 22

Hôtel Léo at Home & Hôtel Léo Villa
www.hotel-leo.com
+32 (0)61/21 14 41

VAYAMUNDO HOUFFALIZE
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Gegevens:
Vayamundo Houffalize
Rue Ol Fosse d’Outh 1
6660 Houffalize
www.vayamundo.be

Vayamundo Houffalize is de nummer 1 vakantieclub in de Belgische Ardennen
op 20 km van Bastogne.
De "all weather club" aan de Ourthe. Ideaal om tot rust te komen in de natuur.
Ruime keuze: 250 gezellige kamers en appartementen met zicht op de Ourthe
en zijn vallei.

Groepsverantwoordelijke:
Vanessa Cammels
Vanessa.Cammels@vayamundo.eu
+32 (0)61 28 05 62
groups.Houffalize@vayamundo.eu

Het all-in buffet restaurant verwent jong en oud. In het gezellige restaurant
kan je terecht voor een lekker menu. Geniet van een “Chouffe“ in de bar
tijdens een spektakel, in de bibliotheek of op het terras.
Plezier voor iedereen in het zwembad met whirlpools, glijbaan en sauna.
Sportief uitleven kan men in de fitness en nieuwe wellnessfloor met sauna’s
en massages!
Verblijf in Half Pension
Prijs per persoon per nacht
12 jaar en meer........... € 69,50
6-11 jaar...................... € 23,00
3-5 jaar....................... € 23,00
0-2 jaar........................gratis
Groepskorting:
vanaf 25 personen: 5% korting
vanaf 50 personen: 7,5% korting
vanaf 100 personen: 10% korting
Tarieven geldig vanaf 25 personen, niet cumuleerbaar met early booking
Single: toeslag: €15 per nacht
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75e verjaardag van de Slag om de Ardennen in 2019
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ACTIVITEITEN

NUTS WEEKEND
13, 14 EN 15 DECEMBER 2019
Weekend voor de herinnering
Bastogne Barracks: tentoonstelling van figuranten, militaire voertuigen en
militaire beurs.
Rond het Mardasson:
›› Licht-en klankspel
›› Plechtige ceremonie en ontmoeting met de veteranen in het Bastogne War
Museum
›› Eerste steenlegging van de uitbreiding van het Bastogne War Museum
Hoofdstraat: patriotisch defilé met militaire voertuigen
Quartier Latin:
›› Festival van de oorlogsfilm
›› Kerstmarkt
›› Boekenbeurs rond het thema oorlog

SPECIALE EVENEMENTEN VOOR DE
75E VERJAARDAG
UITGEBREID PROGRAMMA WORDT BINNENKORT
AANGEKONDIGD.

Bastogne War Museum
Colline du Mardasson, 5
B-6600 Bastogne
+32 (0)61/21 02 20
info@bastognewarmuseum.be
www.bastognewarmuseum.be

FOLLOW US ON FACEBOOK & INSTAGRAM
@BASTOGNEWARMUSEUM

Ville de Bastogne

V.U. : B. Remiche, Oude Vijversstraat 4 4-46, B-1190 Brussel - 2018

INFO EN RESERVATIE

