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Op 22 maart 2014 opende op een steenworp van het beroemde 
Mardassonmonument in Bastogne een herdenkingsplaats die gewijd is aan 
de Tweede Wereldoorlog en de Slag om de Ardennen. 

De bezoeker wordt er ondergedompeld in een immersieve ervaring dankzij 
drie ‘scenovisions’. Deze voorstellingen spreken alle zintuigen aan en 
vertellen het leven van vier personages te midden van het strijdgewoel. Een 
audiogids in vier talen (Frans, Engels, Nederlands en Duits) leidt het geheel in 
goede banen. 

Sinds de zomer van 2022 worden deze ervaringen verrijkt met een 
gloednieuwe show met de titel “Generations 45”.  

Bijzondere voorwerpen evoceren het verhaal van elk van ons, maar ook de 
gemeenschappelijke Geschiedenis van ons allen. Met meer dan 1.000.000 
bezoekers sinds de opening in 2014 is het Bastogne War Museum uitgegroeid 
tot een vooraanstaande culturele en toeristische site in België en Europa. 

Het is een plek die aan de hand van decors, getuigenissen, multimedia-
installaties en films inspeelt op het hard en het hoofd van de bezoekers: 
iedereen voelt zich persoonlijk betrokken bij deze geschiedenis. Het 
Bastogne War Museum  beschikt bovendien over een mooie boetiek met 
meer dan duizend (grotendeels exclusieve) artikelen, een thematisch 
ingericht caféruimte (de “Bistrot de la Paix”) met een mooi, zonnig terras 
met zicht op de Mardasson en heel diverse evenementen en activiteiten: 
geleide bezoeken aan het slagveld, bewegwijzerde historische wandelingen, 
congressen, animaties, ontmoetingen, voorstellingen, tentoonstellingen, 
signeersessies enz. 

Op het parcours bevinden zich interactieve zuilen voor het jonge en 
schoolgaande publiek. Na reservering zijn begeleidende animaties over 
verschillende thema’s beschikbaar. 

Het Bastogne War Museum maakt deel uit van de Liberation Route Europe, 
een culturele route die erkend is door de Raad van Europa. De route verbindt 
de belangrijkste gedenkplaatsen van de bevrijding van het continent tussen 
1943 en 1945 (www.liberationroute.com/fr). 

HISTORY CONTINUES… : + 2.500 M²
Vanaf de zomer 2022 wordt het Bastogne War Museum dubbel zo groot! 
Naast de leslokalen, de eventruimtes en de historische archieven kan u 
“Generations 45” ontdekken: de nieuwe beleving van het immersieve bezoek 
aan het Bastogne War Museum. Volg het parcours van een Amerikaanse 
en dat van een Duitse veteraan na de oorlog. Het persoonlijke verhaal van 
de twee mannen dompelt u onder in de Geschiedenis van Europa tussen 
1945 en 1989, van de ruïnes van Bastogne tot en met de Berlijnse Muur. We 
tonen hoe het Europa van vandaag werd gevormd in de schaduw van twee 
supermachten. Dat doen we aan de hand van sfeervolle recreaties, een niet 
eerder vertoonde voorstelling en originele voorwerpen. Sluit uw bezoek af 
met het bezichtigen van de replica op ware grootte van het Amerikaanse 
jachtvliegtuig P51 Mustang of met een bezoek aan het slagveld van het Bois 
Jacques met behulp van een nieuwe mobiele augmented reality-app.

Verderop in deze brochure ontdekt u de verschillende bezoeks- en 
belevingsformules voor groepen in het Bastogne War Museum.  

5VOORSTELLING VAN 
HET MUSEUM



6



7

EEN TYPISCHE DAG IN HET MUSEUM 
 
— 9u15 :  
aankomst in het Bastogne War Museum 
 
— 9u30 - 10u :  
verwelkoming met een koffie of een ontbijt in de Bistrot de la Paix  
 
— 10u - 12u :  
bezoek met audiogids aan het Bastogne War 
 
— 12u – 13u30 :  
maaltijd met 1, 2 of 3 gangen 
 
— 13u30 - 14u15 : 
bezoek met audiogids aan de nieuwe immersieve show
 
— Na 14u30  : 
buitenactiviteiten (bv. de mobiele app “Bastogne - Bois Jacques” of een van 
de andere activiteiten die te vinden zijn op pagina 8 en 9) 

7DE ACTIVITEITEN VAN 
HET BASTOGNE WAR 
MUSEUM
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LIJST MET TYPE-ACTIVITEITEN 
VAN HET MUSEUM

Begeleid met een audiogids (her)ontdekt de bezoeker de Tweede 
Wereldoorlog en de Slag om de Ardennen aan de hand van het parcours van 
vier personages en drie multisensorische voorstellingen. 

! NEW ! Maak kennis met “Generations 45”, de nieuwe immersieve 
bezoekerservaring van het Bastogne War Museum. Volg het parcours van een 
Amerikaanse veteraan en een Duitse veteraan na de oorlog. Het persoonlijke 
verhaal van deze twee mannen dompelt u onder in de Europese geschiedenis 
van 1945 tot 1989, van de ruïnes van Bastogne tot en met de Berlijnse Muur. 
Sluit uw bezoek af met het bezichtigen van de replica op ware grootte van het 
Amerikaanse jachtvliegtuig P51 Mustang.
! NEW ! Afspraak op het slagveld van het Bois Jacques dankzij een 
augmented reality-app. Ontdek tijdens deze immersieve ervaring het 
dagelijkse leven van de G.I.’s van de Easy Company, die tijdens de winter van 
1944-1945 beschutting zochten in foxholes (schuttersputten).

Het volledige museumbezoek kan op twee momenten van de dag worden 
uitgevoerd.

Ontdek de belangrijkste herdenkingsplaatsen, zoals het Mémorial du Mardas-
son (en het zicht op het slagveld), de crypte van Fernand Léger en de laatste 
mijlpaal van de Voie de la Liberté in het gezelschap van een geïnformeerde 
gids. 

Leer in het gezelschap van een gids uit de streek meer over de plaatsen die 
eer betuigen aan de moedige soldaten van het Ardennenoffensief: het Bois de 
la Paix, het Duitse militaire kerkhof van Recogne, het Bois Jacques enz. 
Verplaatsing met de bus. 
Het is mogelijk om te kiezen voor een langere activiteit en een groter aantal 
bezochte sites.  

Bezoek met audiogids aan 
het Bastogne War Museum 
en de nieuwe belevenissen 
"Generations 45" & "Bois 
Jacques" 
(en het Mardasson) 
Duur:
Bastogn War Museum: 2u00
Generations 45: 45min
Bois Jacques: 30min 

Tarief : 20 € per volwassene (15 € per 
persoon indien de groep meer dan 20 
personen telt)

Geleide bezoeken aan het 
slagveld
Duur: 2u00
Tarief : 200 € per gids
(max. 20 personen per gids) 

Geleide bezoeken aan de 
Mardasson en zijn omgeving
Op een steenworp van het museum:
Duur:  1u00
Tarief : 100 € per gids
(max. 20 personen per gids) 
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Vervolledig uw bezoek aan het Bastogne War Museum door een wandeling 
over de wegen die de burgers gebruikten als oorlogsvluchteling en door 
de bossen waar de soldaten hebben gevochten. Een roadbooks geven 
rechtstreeks toegang tot vier bewegwijzerde wandelingen (van 6 tot 20 
km). Ze vertrekken allemaal aan het Bastogne War Museum en lopen langs 
herdenkingsplaatsen. De boekjes wijzen de weg en bevatten bovendien 
getuigenissen van soldaten en burgers die op een beslissend moment in hun 
bestaan op diezelfde paden hebben geleefd. 

In het gezelschap van een animator van het museum (max. 20 personen per 
animator) ontdekt u de Slag om Bastogne aan de hand van verhalen en anek-
dotes uit die tijd. Op het 6 km lange parcours zijn verschillende haltes met 
toelichtingen voorzien. 

Schenk een cadeaupakket gevuld met souvenirs van uw bezoek aan het 
museum en Bastogne, aangepast aan uw smaak en budget. 

De Ardennen zijn rijk aan allerhande activiteiten (brasserieën, artisanale 
chocolatiers, “salaisons”, middeleeuwse kastelen, musea, dierenparken …).

In de streek van Bastogne en omgeving kan u logeren in grote of heel origine-
le verblijven (Houffalize, Clervaux, La Roche, Château de Rolley, Château de 
Isle La Hesse ...). 

Historische wandelingen te voet  
By yourself  (zonder gids):
Duur: 1u30 à 3u00
Tarief: 4€ per persoon

! NEW ! Nuts bags
Tarief: 15 €, 25 € of 50 € per zak. 

Bezoek aan partnersites 

Historische wandelingen te voet 
With a guide :
Duur: 2u30
Tarief: 500 € per animator (max. 20 
personen per animator)

Overnachtingen 



10

ACTIVITEITEN BESTEMD VOOR BEDRIJVEN 
EN VERENIGINGEN

De volledige lijst van de soort activiteiten van het Bastogne War Museum, 
vindt u terug op de bladzijden 8 & 9.

Aan boord van een authentieke Dodge uit die tijd ontdekt u de meest 
markante plekken van de strijd in Bastogne. naast deze unieke ervaring kan u , 
mits extra betaling genieten van een aperitief in een Ardeens woud of in het 
cafégedeelte van het museum.
Deze ervaring kan gepland worden onder voorbehoud van de beschikbaarheid 
van de chauffeurs en is beperkt voor een groep van maximum 20 personen.

Begeleid door een coach, gespecialiseerd in team management, kan u samen 
met collega’s op zoek gaan naar gelijkenissen tussen het bedrijfsleven 
en dat aan het front. Hoe kan men positief en constructief reageren in 
een crisissituatie? Hoe kan men in een dergelijke situatie zijn leiderschap 
behouden? Het zijn vragen die men zich niet alleen vandaag, maar ook in 
44-45 reeds stelde. 

Zowel overdag als ’s avonds kunnen groepen tot vier zalen van het Bastogne 
War Museum afhuren. Dat kan om uiteenlopende redenen: een maaltijd, een 
lezing, een algemene vergadering, een bijeenkomst van een team, een team-
building, een productpresentatie, een workshop enz. 
Zie bladzijden 12 & 13

In de streek van Bastogne en omgeving kan u logeren in grote of heel 
originele verblijven (Houffalize, Clervaux, La Roche, Château de Rolley, 
Château de Isle La Hesse ...). 

Type-activiteiten 
van het museum

Geleide bezoeken aan het 
slagveld
In een voertuig uit die tijd:
Duur: 1u30
Tarief: 300 € per Dodge 
(max. 8 personen per voertuig) 

! COMING SOON ! 
coaching-activiteit 

Privatisering van zalen

Overnachtingen 
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1313PRIVATISERING VAN 
VERGADERRUIMTES
Zowel overdag als ’s avonds kunnen groepen tot vier zalen van het Bastogne 
War Museum afhuren. Dat kan om uiteenlopende redenen: een maaltijd, een 
lezing, een algemene vergadering, een bijeenkomst van een team, een team-
building, een productpresentatie producten, een workshop enz.

Overdag (9u30 tot 18u)      'S avonds (na 18u)

In functie van uw voorkeuren en de grootte van uw groep kan u kiezen voor het 
privatiseren van de volgende ruimtes.

1- VERGADERZAAL 
Deze vergaderzaal kan tot 42 personen ontvangen. Ze biedt de mogelijkheid 
om uw documenten op een groot scherm te projecteren. Bovendien geniet u 
van een schitterend uitzicht op de replica op ware grootte van het vliegtuig 
van Majoor George Preddy, een P51-Mustang. 

2- BISTROT DE LA PAIX
De Bistrot de la Paix is ’De Bistrot de la Paix is ’s avonds (na 18u00) beschikbaar.s avonds (na 18u00) beschikbaar. Deze replica  Deze replica 
van een taverne uit de jaren 50 kan tot van een taverne uit de jaren 50 kan tot 120 personen120 personen verwelkomen. Op de  verwelkomen. Op de 
achtergrond klinkt muziek uit die tijd: deze uitnodigende ruimte roept de sfeer achtergrond klinkt muziek uit die tijd: deze uitnodigende ruimte roept de sfeer 
van toen op, die ontspannen en gelukkig was na een lange, vijf jaar durende van toen op, die ontspannen en gelukkig was na een lange, vijf jaar durende 
oorlog. oorlog. 

3-MUSTANG FLIGHT ZONE
Een glas drinken en van een maaltijd genieten onder een vliegtuig  van het 
type P-51: het kan nu in het Bastogne War Museum dankzij een heel nieuwe 
receptiezaal (max. 150 personen). Deze plek is een eerbetoon aan Majoor 
George Preddy, een ‘kei’ van de Amerikaanse luchtvaart die gedood werd 
tijdens de Slag om de Ardennen terwijl hij zijn vliegtuig bestuurde.  

4- BASTOGNE CONVENTION CENTER
Met een oppervlakte van 400 m2 is het Bastogne Convention Center de 
ideale locatie voor uw grootschalige evenementen. De zaal is zeer goed 
uitgerust en beschikt over een reusachtig scherm van 20 m2, kwalitatieve 
klankinstallaties. 
De reservatie van deze zaal omvat ook die van de “Mustang Flight Zone”. 

VERGADERZAAL (max 42 per.)  300 €     /
BISTROT DE LA PAIX (max 120 per.)      /  500 €
MUSTANG FLIGHT ZONE (max 150 per.) 750 €  950 €
BASTOGNE CONVENTION CENTER         1 200 €  1 500 € 

Het tarief omvat: het private gebruik van de ruimtes, de mogelijkheid voor 
ondernemingen om ruimtes te personaliseren (in samenspraak met het 
museum), de schoonmaak- en energiekosten, de terbeschikkingstelling van het 
meubilair (300 conferentiestoelen, 15 ronde tafels en 25 hoge tafels), technische 
permanentie en een multimediapakket (een scherm, twee micro’s en een 
luidspreker). 

Het tarief omvat niet: de catering, de activiteiten die het museum aanbiedt, het 
supplement voor het meubilair, een ‘Premium’ multimediapakket (dat uitbesteed 
wordt aan een gespecialiseerde partner), de kosten van de toiletbediende en een 
bewaakte vestiaire.

Het vrije bezoek aan de 
nieuwe immersieve ervaring
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15UW MAALTIJD IN HET 
BASTOGNE WAR MUSEUM 

1. DE MENU’S: 
a.Menu met 2 gangen (voorgerecht + hoofdschotel of hoofdschotel + dessert) 
b.Menu met 3 gangen (voorgerecht + hoofdschotel + dessert)
c.! NEW ! De Fabulous Jacket Potatoes 

Elk menu kan worden aangevuld met een drankforfait. 

De details van de menu’s en de drankenforfaits zijn te vinden op onze website. 

2. DE “EXTRA’S”: 
a. Verwelkoming met koffie of thee
b. Verwelkoming met koffie of thee + ontbijtkoek
c. Ontbijt
d. Tussendoortje (koffie of thee + stukje taart van het huis) 

Vanaf 20 personen wordt u als een groep beschouwd. We vragen dan om voor 
iedereen hetzelfde menu te kiezen, uitgezonderd bij voedingsvereisten (zoals 
allergieën, vegetarisme enz.)

AVONDMENU'S:
Deze menu's, ontworpen en bereid door een van onze partnercateraars, worden 
in overleg met de klant samengesteld op basis van zijn wensen en verzoeken. 
Een meesterkok werkt voornamelijk met lokale en seizoensgebonden producten 
en kan zelfs een menu op maat voor u samenstellen.
Catering mogelijkheden: zittende maaltijden, walking dinners, open bars, 
belegde broodjes, snacks, barbecues, enz. 

15
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Het Mémorial de Caen en Tempora zijn sinds vele jaren partners in 
verschillende projecten met betrekking tot de hedendaagse geschiedenis. In 
2016 beslisten ze hun partnerschap te structureren en te versterken in de vorm 
van wederzijdse participaties.  
Samen verwelkomen de twee instellingen meer dan een miljoen bezoekers per 
jaar met hun permanente en tijdelijke tentoonstellingen. 
De beide instellingen realiseerden talrijke tijdelijke tentoonstellingen en 
culturele evenementen waarmee ze de opeenvolgende gebeurtenissen van de 
hedendaagse geschiedenis in beeld brachten. Hun werking is gebaseerd op 
eenzelfde overtuiging: dat onwetendheid angsten aanwakkert, wat het moeilijk 
maakt om samen te leven en onzekerheid over de toekomst in de hand werkt. 
Hun werking zet sterk in op kennis. 

Tempora 

Het agentschap Tempora is gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling, 
de promotie en het beheer van culturele uitrustingen en tentoonstellingen. Het 
werd opgericht in 1998 en is uitgegroeid tot een van de Europese marktleiders. 
De onderneming bestaat uit een multidisciplinair team van een vijftigtal 
personen die beschikken over de talenten en competenties die vereist zijn 
voor de creatie en het beheer van projecten: project managers, architecten, 
grafische vormgevers, designers, scenografen, documentalisten, multimedia-
experts enz. Tempora is verantwoordelijk voor het beheer, de promotie en de 
marketing van het Bastogne War Museum.  

Het Mémorial de Caen 
De tentoonstellingen van het Mémorial de Caen zetten de belangrijkste 
gebeurtenissen en de verschrikkelijke geschiedenis van de 20e eeuw in de 
kijker, van de start van de Tweede Wereldoorlog tot aan het einde van de Koude 
Oorlog. Bovenop uw bezoek aan het Mémorial kunt u twee buitengewone sites 
ontdekken die verband houden met onze gemeenschappelijke geschiedenis. In 
de “circulaire cinema” Arromanches 360 worden niet te missen archiefbeelden 
getoond: “Les 100 jours de Normandie”. Daarnaast brengt het Mémorial de 
Falaise - La Guerre des Civils het dagelijkse leven van de burgerbevolking 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in beeld. 

Partnership tussen Tempora en VZW TCP
Tempora tekende een samenwerkingsovereenkomst met de vzw “Tourisme, 
Culture & Patroimoine”. De doelstelling in het kader van het Bastogne 
War Museum bestaat uit de promotie bij alle doelgroepen (in het bijzonder 
het schoolpubliek in binnen- en buitenland) en de verspreiding van het 
culturele, artistieke, historische, natuurlijke of andere patrimonium door het 
ondersteunen en organiseren van toeristische activiteiten in de breedste zin 
van het woord. 

VZW "Bastogne Memorial" 
De vzw “Bastogne Memorial” is verantwoordelijk voor het beheer van de 
collecties van het Bastogne War Museum en de Stad Bastogne. Verder is deze 
vzw vooral actief op het vlak van de ontwikkeling van de samenwerking van 
het Bastogne War Museum met de belangrijkste herdenkingssites van de Slag 
om de Ardennen en het versterken van de uitstraling van, en het bezoek aan de 
regio in het kader van het herdenkingstoerisme.  

DE PARTNERS 17
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INFO EN RESERVATIE

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


