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Welkom in Duinkerke en aan de kust
van Frans-Vlaanderen

Duinkerke en de kust van Frans-Vlaanderen: een ideale bestemming 
voor je groepsuitstap!

Onze streek ligt niet ver weg, is gemakkelijk te bereiken (weinig files!) 
en is bij vele Vlamingen nog onbekend. Toch is er bijzonder veel te 
zien en te doen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de derde grootste 
haven van Frankrijk, de vestingwerken van Vauban, de art-nouveau 
architectuur van onze badplaatsen en de talrijke musea? 

Daar komt bij dat je hier aan een democratische prijs van een 
heerlijke maaltijd kunt genieten, en voor vrijwel alle onderdelen van 
je programma zijn Nederlandstalige gidsen beschikbaar.
Neem gerust contact op met de specialisten van de afdeling 
groepsreizen voor een voorstel op maat!

VOOr eeN 
kleurrijke  

UITSTAp

Dienst Toerisme Duinkerke - Afdeling groepen
+33 (0)3 28 26 27 31 - groepen@duinkerke.fr

www.duinkerke-groepen.com
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A la carte

Tot ziens in Duinkerke en aan de 

Frans-Vlaamse kust !



DE hAVEN VAN VRoEGER ToT NU

BELFoRTEN EN STADSwALLEN

ontdek de geschiedenis, maar ook het heden en de toekomst, van de derde grootste 
haven van Frankrijk

Een duik in de geschiedenis van Frans-Vlaanderen!

11u00 : Geleid bezoek aan het havenmuseum
Het havenmuseum is gevestigd in een tabakpakhuis uit de 19e eeuw. Hier zie je 
hoe het vissersdorpje uit de middeleeuwen is uitgegroeid tot de  derde grootste 
haven van Frankrijk. Het museum beschikt over een imposante verzameling 
scheepsmodellen. De rondleiding wordt verzorgd door een Nederlandstalige 
gids.

12u45 : Complete Franse driegangenlunch (drankjes inbegrepen). kijk op www.
duinkerke-groepen.com voor onze menuvoorstellen.

14u30 : Stadsrondleiding 
een enthousiaste en deskundige Nederlandstalige gids vertelt je alles over 
de veelbewogen (en Vlaamse!) geschiedenis van het voormalige kapersnest. 
Monumenten zoals de St. elooiskerk, de “leughenaer” en het standbeeld van 
jan Baert illustreren de roerige historie van stad en streek.

16u00 – 17u00: havenrondvaart aan boord van “le Texel”
Vanaf het water heb je een uniek uitzicht op de historische boten, de sluizen en 
de reparatiewerf. reusachtige erts- en kolenschepen uit de hele wereld meren 
aan bij Arcelor-Mittal, de grootste staalfabriek van Frankrijk. Nederlandstalig 
commentaar op cd. er is een bar aan boord.

10u15 : Bezoek aan Bergues (St. winoksbergen) met een toeristische 
tram. Dit schilderachtige stadje wordt volledig omringd door 
stadswallen. Op een aangename en ludieke manier ontdek je de Berg 
van Barmhartigheid uit 1630, het Belfort alsmede de overblijfselen van 
de St. Winoksabdij. 

11u : Bezoek aan de St. Elooiskerk en rondrit door Duinkerke 
(met Nederlandstalige gids). in de kerk getuigen enkele grafstenen 
met opschriften in het Spaans, in het Vlaams en in het Frans van de 
veelbewogen geschiedenis van de stad.

12u30 : Complete Franse driegangenlunch (drankjes inbegrepen). 
kijk op www.duinkerke-groepen.com voor de menuvoorstellen.  

15u30 : Bezoek aan Gravelines (Gravelingen) met een rondvaartboot.
je maakt een boottocht langs de gerestaureerde stadsmuren die 
getuigen van het rijke verleden van het vestingstadje. Het commentaar 
is beschikbaar in het Nederlands.

16u30 – 17u30: het programma wordt afgesloten met een degustatie 
van streeklekkernijen. Bij een smakelijk kopje koffie worden 
ambachtelijke chocolade en wafeltjes geserveerd.

Prijs per persoon: Vanaf € 42*

Prijs per persoon: Vanaf € 40*

De bootjes hebben een capaciteit van 12 personen. Vaak zijn er maar twee of maximaal 
drie bootjes tegelijk beschikbaar. in dat geval wordt de groep gesplitst en begint de 
helft van de groep met de degustatie.

A la carte A la carte

Suggesties voor daguitstappen



10u : projectie van de film "Dunkirk" in Studio 43 (Engelstalige versie met Nederlandse 
ondertitels). Beleef de slag om Duinkerke te land, ter zee en in de lucht. Bijna twee uur lang zit je 
op het puntje van je zetel!

12u30 : Complete Franse lunch in het restaurant van je keuze (kijk op www.duinkerke-groepen.
com voor onze menuvoorstellen)

14u30 – 16u30 : Dunkirk Dynamo Tour
Onze Nederlandstalige gids neemt je mee naar de plekken die herinneren aan de slag om Duinkerke, 
zoals de "East Mole", de pier die ook een belangrijke rol speelt in de film, de stranden, het Britse 
monument, de raderboot Princess Elizabeth enz. 

16u30 – 17u30 : Bezoek aan het oorlogsmuseum Duinkerke 1940
Het museum beschikt over een groot aantal objecten, maquettes, stafkaarten en dergelijke, die 
het verhaal van de slag om Duinkerke illustreren.
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VAN DE KASSELBERG NAAR EKELSBEKE 

"DUNKIRK", DAGUITSTAp FILM EN GESChIEDENIS

Beleef een leerzame en amusante dag in Frans-Vlaanderen en geniet van een 
heerlijke lunch!

Kom naar Duinkerke om het verhaal van de hollywoodfilm "Dunkirk" te beleven! De 
daguitstap neemt je mee van de succesvolle bioscoopfilm uit 2017 naar de opnamelocaties 
en de historische sites.

10u : Bezoek aan het musée departemental de Flandre 
in Kassel.
Het kunstmuseum van kassel is gewijd aan de 
rijkdom en de culturele identiteit van Vlaanderen. een 
Nederlandstalige gids leidt je langs de gevarieerde 
vaste collectie. een groep van meer dan 25 personen 
wordt gesplitst (1 groep om 10u en de andere om 11u).

12u30 : Complete Franse driegangenlunch in een 
bekend etablissement in het hartje van Frans 
Vlaanderen. De chef werkt uitsluitend met dagverse 
producten.

15u – 16u : Bezoek aan het automatenatelier   
“Les Gigottos”.  Bruno is een man die nooit de 
kinderjaren is ontgroeid. De personages die hij 
maakt getuigen van zijn ongebreidelde fantasie. Hun 
bewegingen zijn wat houterig maar efficiënt. Het 
bezoek aan deze werkplaats is bijzonder amusant 
(Bruno spreekt geen Nederlands)

16u – 17u : Bezoek aan Brouwerij Thiriez in Ekelsbeke 
(esquelbecq). Deze ambachtelijke brouwerij zet een 
traditie voort, van de hopoogst tot de gisting via het 
brouwproces en de filtering. Na het bezoek kunt u een 
smakelijke ‘Blonde d’esquelbecq’ proeven.

Prijs per persoon: Vanaf € 42* 

Prijs per persoon: Vanaf € 38* 

Suggesties voor daguitstappen



10u – 11u30 : Bezoek aan het Koor van Licht 
en aan het CIAC. De Britse beeldhouwer 
Sir Anthony Caro is erin geslaagd om een 
monumentale serie sculpturen te creëren 
die de middeleeuwse architectuur van het 
koor van de Sint jan de Doperkerk perfect 
aanvult. Het bezoek is een unieke ervaring. 
in het CiAC laat een film van 26 minuten zien 
hoe het kunstwerk tot stand is gekomen.

12u15: Franse driegangenlunch (drankje 
inbegrepen). kijk op www.duinkerke-
groepen.com voor de menuvoorstellen.

14u30 – 15u30 : Onder leiding van een 
Nederlandstalige gids breng je een bezoek 
aan het lAAC, een buitengewoon museum 
in de inspirerende omgeving van de 
beeldentuin. in en rond het museum vind 
je een indrukwekkende verzameling werken 

uit de periode 1950-1980 van beroemde 
kunstenaars als Andy Warhol, karel Appel, 
César en Arman.

16u – 17u30: Bezoek aan de badplaats 
Malo-les-Bains. Met een Nederlandstalige 
gids maak je een aangename wandeling 
door de straatjes van de badplaats Malo-
les-Bains. De architectuur van de huizen 
getuigt van de bloeiperiode van de stad in 
het begin van de 20e eeuw.

JAN BAERT EN DE 
DUINKERKER KApERS

hEDENDAAGSE KUNST AAN DE FRANS-
VLAAMSE KUST

Een interessante en vermakelijke daguitstap rond 
de beroemdste der Duinkerker kapers: Jan Baert. Je 
kunt zelfs zijn vingers proeven! 

Een daguitstap met een focus op moderne en eigentijdse kunst, en aandacht voor de 
architectuur van het begin van de 20e eeuw

10u : bezoek aan de werf van de “Jean Bart”. Hier wordt een replica op 
ware grootte van een 17e eeuws oorlogsschip gebouwd. je komt van alles 
te weten over de technieken die in die tijd in de scheepsbouw werden 
toegepast.

12u30 : in Gravelines of in Duinkerke geniet je van een complete Franse 
lunch. (kijk op www.duinkerke-groepen.com voor de menuvoorstellen)

14u30 : Na de lunch maak je een aangename wandeling door Duinkerke 
met onze enthousiaste Nederlandstalige gids, die de veelbewogen 
geschiedenis van de stad doet herleven. We kunnen het bezoek ook aan 
boord van de autocar van de groep doen.

16u – 17u30 : We brengen een bezoek van ongeveer een half uur aan het 
gedeelte van het havenmuseum dat aan de Duinkerker kapers is gewijd. 
Daarna kun je genieten van de zoete specialiteit van Duinkerke: de “Doigt 
de jean Bart”, een gebakje van chocolade en praliné, vervaardigd door 
de ambachtelijke banketbakker Vandewalle. Bij het gebakje serveren we 
een lekker kopje koffie of een fruitsap.

Prijs per persoon: Vanaf € 43* 

Prijs per persoon: Vanaf € 35* 

"DUNKIRK", DAGUITSTAp FILM EN GESChIEDENIS

Prijs per persoon: Vanaf € 42* 

*Onze prijzen zijn berekend op een basis van 40 
personen en geldig tot 31 december 2019. Gratis voor 
de chauffeur van de autocar en, vanaf 40 personen, 
voor de groepsverantwoordelijke. Niet inbegrepen: 
autocarhuur en uitgaven van persoonlijke aard.

Suggesties voor daguitstappen



10u – 11u30 : Bij aankomst in Duinkerke serveren we u 
een koffie en een verse Franse croissant aan boord van 
“le Texel”. Daarna maak je een rondvaart door de derde 
grootste haven van Frankrijk 

11u45 – 14u30 : het Casino van Duinkerke
een personeelslid van dit etablissement verzorgt een 
korte rondleiding langs de gokautomaten, de zaal met 
de speeltafels en de lounge-bar (in het Frans), waar een 
verfrissende cocktail wordt geserveerd.
Daarna geniet je van een heerlijke Franse lunch in restaurant 
“la Cascade” van het Casino.

14u45 – 16u : Met een Nederlandstalige gids maak je een 
wandeling door de straatjes van de authentieke badplaats 
Malo-les-Bains. je krijgt een indruk van het leven van de 
“Happy Few” in het begin van de 20e eeuw.

14u45 – 15u30 : Een authentiek dessert in “le Cornet 
d’Amour” aan de zeedijk! 
Na een presentatie van de techniek van de ijsbereiding 
proef je twee bolletjes heerlijk roomijs in de smaken van je 
keus in ‘le Cornet d’Amour’, ambachtelijke ijsmakers sinds 
vier generaties.

DUINKERKE EN MALo LES 
BAINS, EEN UITSTAp VooR 
LEKKERBEKKEN

Tijdens deze gevarieerde daguitstap 
kun je genieten van allerlei heerlijke Franse 
specialiteiten!

10u – 11u30 : Het suikerpakhuis, een gebouw uit de 19e eeuw, is kort geleden 
volledig gerestaureerd. in het pakhuis bezoek je, met een Nederlandstalige 
gids, de permanente expositie die is gewijd aan de stad van morgen.

12u – 14u : Geniet van een heerlijke Franse lunch in het restaurant van je 
keuze. kijk op www.duinkerke-groepen.com voor onze menuvoorstellen.

14u30 : Rondleiding door Duinkerke aan boord van de autocar van de 
groep. Onze Nederlandstalige gidsen hebben een passie voor hun stad. Aan 
boord van je autocar en te voet krijgt je een goed beeld van de evolutie 
van het stedelijk landschap van het eind van de Tweede Wereldoorlog tot 
vandaag.

16u00 – 17u30 : FRAC Nord pas de Calais. Naast een enorme werkplaats 
die herinnert aan de scheepswerf, hebben de architecten lacaton & 
Vassal een doorzichtige tweeling gebouwd, waar het regionale Fonds voor 
eigentijdse kunst is gevestigd. Onze gids vertelt je alles over de historie van 
de site en over de architectuur van het gebouw.

Dit programma kan gereserveerd worden van woensdag t/m zaterdag.

Prijs per persoon: Vanaf € 44,50*

Prijs per persoon: vanaf € 31*

Stad van de toekomSt
Duinkerke is een stad die in enkele jaren een indrukwekkende metamorfose heeft 

ondergaan.

Suggesties voor daguitstappen
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10u15 – 10u45 : Bij aankomst in Bergues maak je een 
rondrit met een toeristische tram door de straten van 
dit schilderachtige vestingstadje

11u15 – 12u : Daarna breng je een bezoek aan de 
brouwerij van esquelbecq (ekelsbeke). Na een korte 
presentatie door de meesterbrouwer zelf krijg je de 
gelegenheid een “Blonde d’esquelbecq” te proeven!

12u45 – 14u : Broodmaaltijd met een drankje 
14u30: bezoek aan het indrukwekkende havengebied 
van Duinkerke aan boord van rondvaartboot “le 
Texel”.

16u00 – 17u30 : Geleid bezoek aan het havenmuseum. 
Het museum is gevestigd in een indrukwekkend 
tabakpakhuis uit 1868. Onze Nederlandstalige 
gids vertelt je alles over de Duinkerker kapers, de 
kabeljauwvisserij bij ijsland en over de ontwikkeling 
van de haven door de eeuwen heen.

18u30 : Aankomst in een comfortabel driesterrenhotel. 
Diner in je hotel, overnachting en ontbijt.

10u 12u : Ontdek de perfect bewaard gebleven 
vestingwerken van Gravelines aan boord van een 
passagiersbootje. Het commentaar is opgenomen 
in het Nederlands. je krijgt ook de gelegenheid 
om de plaatselijke zoete specialiteit te proeven: de 
“Cossettes de Bourbourg”. Hierbij wordt een koffie of 
een fruitstap geserveerd.

Complete Franse lunch in Gravelines of in Duinkerke 
((kijk op www.duinkerke-groepen.com voor de 
menuvoorstellen)

14u30 – 16u : Geleide wandeling met onze 
Nederlandstalige gids door de pittoreske straten van 
Malo-les-Bains.

16u – 16u45 : We beëindigen het programma met een 
zoete lekkernij: het ijs van “le Cornet d’Amour”. Na de 
presentatie heb je de gelegenheid om het product te 
proeven.

Prijs per persoon: Vanaf € 44,50*

Prijs per persoon: vanaf € 31*

Prijs per persoon: Vanaf € 145

TwEEDAAGSE DUINKERKE
EN FRANS-VLAANDEREN

Natuur, kultuur en ontspanning: Frans Vlaanderen biedt het allemaal! Voeg daarbij 
de gastvrijheid van de plaatselijke bevolking en alle ingrediënten zijn verenigd voor een 
geslaagd verblijf. Voorbeeld van een tweedaags verblijf

DAG 1 DAG 2

Vind al onze voorstellen op
www.duinkerke-groepen.com

Op een basis van 40 personen in gedeelde tweepersoonskamers.
Bij de prijs inbegrepen: de rondleidingen van het programma, 
de degustatie, een overnachting 1/2 pension in een comfortabel 
hotel (drankjes inbegrepen), de lunches op zaterdag en op zondag 
(drankje inbegrepen).
Meerprijs eenpersoons kamer: Vanaf € 28 per persoon.



FRANS VLAANDEREN EN DE zEE

havenrondvaart aan boord van 
“le Texel”

Duinkerke is derde grootste haven van 
Frankrijk. je vaart langs de dokken van 
de handelshaven en van dichtbij maak je 
het laden en lossen van erts-, steenkool- 
en graanschepen mee. er is een bar 
aan boord met koffie, frisdrank, bier 
enz. Nederlandstalig commentaar op 
cd.
Duur : 1 uur. Capaciteit 100 personen 
binnen + 80 personen op het 
buitendek. 
Groepstarief: €€9,20 per persoon 
vanaf 30 personen
Voor groepen tot 30 personen : 
forfait € 276

Rondvaart langs de veste van 
Gravelines

Met een open bootje maak je een 
rondvaart langs de vestingwerken uit 
de tijd van keizer karel en Vauban. 
elk bootje heeft een capaciteit van 
12 personen. er kunnen drie bootjes 
tegelijkertijd varen. Duur van de 
rondvaart: 50 minuten. Combinatie 
mogelijk met het toeristisch treintje 
(tegen meerprijs)...
prijs : € 60 per bootje.
Meerprijs weekends en feestdagen : € 
€ 1 per persoon

havenmuseum (Duinkerke) 

in het havenmuseum ontdek je hoe 
Duinkerke de op twee na grootste haven 
van Frankrijk geworden is. Het museum 
beschikt over een buitengewone 
verzameling scheepsmodellen en drie 
museumschepen.
Verschillende combinaties zijn mogelijk 
: museum op de kade, museumschepen 
of museum op de kade en een 
museumschip…
Groepstarief geleid bezoek (Nl) : 
€ 8,50 per persoon (min. 15 personen). 
Duur : 1u15
Geleid bezoek aan de Duchesse 
Anne en het havenmuseum: € 11 per 
persoon. Duur : 1u45

Museum van de zee (Grand Fort 
philippe)

Dit museum herbergt een schat aan 
schaalmodellen van boten en oude 
voorwerpen en vertelt zo het verhaal 
van de ijslandvaarders die van huis 
vertrokkentussen februari tot april 
om in september terug te keren. Vrij 
bezoek. Duur ongeveer 45 minuten.

Groepstarief (2018) : vanaf € 3,50 
per persoon

Tourville-werf (Gravelines) 

Bouw van een replica van een 17e 
eeuws oorlogsschip op ware grootte. 
Ontdek de ambachten van onze 
voorouders: smeden, visrokers, 
schrijnwerkers en scheepsbouwers.
Duur van het geleide bezoek : 1u30 
ongeveer
Bezoek met NL gids : € 9 per 
persoon.
 

Museum van het reddingswerk 
(Grand Fort philippe)

Ontdek aan de hand van foto’s, oude 
voorwerpen en krantenartikelen, de 
geschiedenis van de redding op zee. 
in het museum is ook een authentieke 
reddingssloep te zien. Vrij bezoek.

Duur ongeveer 45 minuten.

Groepstarief (2018) : vanaf € 3,50 
per persoon

GoED IDEE : Breng met minimaal 30 personen een geleid bezoek aan het 
havenmuseum en maak en havenrondvaart en je betaalt slechts € 16,70 
per persoon! 

A la carte
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CIAC – Bourbourg

Het CiAC is gevestigd in de voormalige 
vismarkt van Bourbourg. Het is gewijd 
aan het leven en werk van Anthony 
Caro, de maker van het “koor van 
licht” in de nabijgelegen kerk.

Museum voor tekeningen en 
originele prenten - Gravelines

Het enige museum van Frankrijk dat 
aan originele prenten is gewijd.
Het museum is gevestigd in een 
kruithuis dat deel uitmaakte van de 
vestingwerken van Vauban. Naast 
de indrukwekkende permanente 
tentoonstelling zijn er tijdelijke 
exposities van hoog niveau te 
bewonderen.
Geleid bezoek, duur 1u
Duur : 1u
Groepstarief (2018) : e 5 per persoon

FRAC, regionaal fonds voor 
hedendaagse kunst - Duinkerke 

Het FrAC, dat zes verdiepingen 
telt, herbergt tentoonstellingszalen 
en ontmoetingsruimten, die de 
bezoeker in de gelegenheid stellen 
de hedendaagse kunst op een intense 
manier te beleven. Het FrAC bezit 
een rijke collectie van meer dan 1500 
werken, die een goede afspiegeling 
vormen van de hedendaagse kunst 
van de afgelopen dertig jaar. Het 
design neemt een belangrijke plaats in 
in de verzameling. Over het algemeen 
is er minimaal een Nederlandstalige 
gids beschikbaar.
Forfait geleid bezoek : € 120 per gids
Duur van het geleide bezoek 1u30. 
Max. 25 personen per gids

Koor van Licht - Bourbourg 

De Britse beeldhouwer Sir Anthony 
Caro vervaardigde voor het 
gerenoveerde gotische koor van 
de Sint-jan-de-Doperkerk van 
Bourbourg een monumentaal geheel 
van 15 eigentijdse sculpturen, die een 
intrigerende dialoog aangaan met de 
middeleeuwse kerk.
Geleid bezoek (Nl)
Duur : 1u
Groepstarief 2018 : e 3 per persoon.

Beeldentuin en Centrum voor 
Eigentijdse Kunst (LAAC) - 
Duinkerke

in de groene omgeving van de 
beeldentuin staan werken van 
beroemde kunstenaars als karel 
Appel, César en Arman. Het Centrum 
voor eigentijdse Actie en kunst 
(lAAC) is gewijd aan de beeldende 
kunst uit de periode 1950 – 1980. 
Hier vindt u belangrijke werken als 
“Car Crash” van Andy Warhol en 
het “Circus” van karel Appel. Over 
het algemeen is er minimaal een 
Nederlandstalige gids beschikbaar.
Groepstarief: e 3 per persoon. 
optie : Gidsenforfait: 1u30 € 75/gids - 
1u € 60/ gids (max. 30 pers. per gids)

BESTEMMING hEDENDAAGSE KUNST

A la carte



BELEEF DE 
GESChIEDENIS 
VAN DE
FRANS-VLAAMSE 
KUST

Bezoek aan Gravelines met een 
toeristisch treintje

Aan boord van het treintje ontdek 
je op een gemoedelijke manier de 
vestingwerken en het maritieme 
erfgoed van Gravelines.
Duur 1u (Nl). 
Groepstarief : € 5 per persoon 
(meerprijs € 1 in het weekend en op 
feestdagen). 

Geleide bezoeken Duinkerke

Bezoek de stad te voet of met de autocar van de groep met een 
Nederlandstalige gids. je hebt de keus uit verschillende thema’s, zoals het 
centrum en de Duinkerker kapers, de architectuur van de badplaats of de 
slag om Duinkerke.
Duur van de rondleiding (NL) : 1u30 à 2u
prijs : vanaf € 125 per gids

Belfort van Duinkerke – Unesco werelderfgoed

De twee belforten van Duinkerke staan op de werelderfgoedlijst van de 
unesco. Vanaf het panoramische terras van het belfort van St. elooi heb 
je een overweldigend uitzicht over de Duinkerke, de haven en de Franse 
Westhoek (lift, vervolgens een trap van 64 treden).
Capaciteit: 16 personen tegelijkertijd op het terras
Duur : afhankelijk van het aantal deelnemers.
Bezoek zonder gids : € 3 per persoon.

Fort des Dunes - Leffrinckoucke

Het Fort des Dunes is gebouwd aan het 
eind van de 19e eeuw als onderdeel 
van de kustverdedigingswerken. Het 
is een plaats van herinnering aan 
de Tweede Wereldoorlog. er is een 
parcours rond het fort en binnen is er 
een tentoonstelling over de slag om 
Duinkerke te zien.
Duur van het geleide bezoek (NL): 
1u30 ongeveer.
Groepstarief per persoon : € 7 

Geleide wandeling met Vauban – 
Gravelines

een gids die verkleed is als de 
meesteringenieur van lodewijk XiV 
neemt je mee op een spannende reis 
door de tijd, van de middeleeuwen 
tot de 17e eeuw. je ontdekt het goed 
bewaarde erfgoed dat de strategische 
rol die Gravelines (Grevelingen) in 
de loop de eeuwen gespeeld heeft, 
illustreert.
Vauban spreekt alleen Frans!

Groepstarief: € 5 per persoon 
(meerprijs € 1 in het weekend en op 
feestdagen).

oorlogsmuseum Duinkerke 1940

Aan de hand van stafkaarten, foto’s, 
militaria en een film vertelt dit museum 
het ongelooflijke verhaal van de 
geslaagde evacuatie van meer dan 
338.000 geallieerde soldaten uit de 
“Hel van Duinkerke”, in mei-juni 1940.

Duur van het bezoek (zonder gids) : 
1 uur ongeveer.
Groepstarief 2018 : € 7 
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NATUUR EN oNTDEKKINGEN

CpIE, vereniging voor milieu-
educatie – zuydcoote

De kust van Frans-Vlaanderen draagt 
sinds enkele jaren het prestigieuze 
nationale keurmerk “Grand Site de 
Flandre”. een geleide wandeling 
is een ideale gelegenheid om de 
natuurlijke rijkdom van de kuststrook 
te verkennen. Ontdek de diversiteit 
van flora en fauna in de duinen, langs 
de stranden, op de botanische paden 
en in het moerasgebied. 

Museum voor oude volksspelen – 
Loon plage

in het museum kan je kennismaken 
met het speelgoed van vandaag en 
gisteren. in de speelzaal
kun je ze ook zelf uittesten. in de 
talrijke vitrines zijn zeldzame objecten 
te zien.
Groepstarief : € 4,5 per persoon
Duur van het geleide bezoek (FR) : 
2u.

Suikerpakhuis - Duinkerke 

in een volledig gerenoveerd 
pakhuis uit de 19e eeuw worden 
tentoonstellingen gepresenteerd 
rond het thema van de stad en de 
ruimtelijke ordening. Het learning 
center is open voor iedereen. 
Gratis

pLUS, planetarium en 
wetenschapstentoonstelling – 
Cappelle la Grande 

Dit complex is volledig gewijd aan de 
wetenschap van het leven, de aarde 
en de ruimte. Op aanvraag kan er 
in het indrukwekkende planetarium 
een film in het Nederlands worden 
vertoond.
Groepstarief : € 2,50 voor een 
bezoek naar keus (planetarium 
of permanente tentoonstelling of 
tijdelijke expositis)

Boerderij “le Camélus” - Ghyvelde

40 diersoorten op 4 hectare! Behalve 
struisvogels zijn er ook kangoeroes, 
kooivogels, poneys, geiten en 
varkentjes te zien. Het bezoek wordt 
afgesloten met een degustatie en een 
glaasje wijn.
Duur van de rondleiding (Fr): 1u30
Groepstarief : € 6,50 per persoon

Dierentuin – Fort Mardyck 

in het volledig gemoderniseerde park 
leven 170 dieren uit Frankrijk en de 
rest van europa, zoals zeehonden, 
flamingo’s en otters. 
Groepstarief : € 3 per persoon
Duur van het bezoek zonder gids : 1u
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