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Op stap met een groep ?
Welkom in de regio Duinkerke - Vlaanderen - Opaalkust,

van Bray-Dunes tot Gravelines.

Wij zijn erg blij om je deze brochure met uitstappen voor groepen volwassenen te 
kunnen voorstellen. Je vindt hier een aantal mogelijke scenario’s voor een heerlijk 
dagje bij ons. 

De regio Duinkerke - Vlaanderen - Opaalkust is een bestemming die gemaakt lijkt voor 
jullie groepsuitstap. Geschiedenis en erfgoed, natuur en gastronomie, gastvrijheid en 
festiviteiten, ze gaan hier hand in hand en maken van je korte verblijf iets waar je met 
plezier op terugkijkt. 

In juli 2017 verscheen de film Dunkirk in de bioscoop en sindsdien staat de stad en de 
regio in het middelpunt van de belangstelling. Kom kijken naar de plaatsen waar de film 
werd opgenomen, ontdek de plaats waar de geschiedenis van de Operatie Dynamo 
(mei-juni 1940) werd geschreven, een operatie die zijn littekens achterliet in de hele 
streek. Wandel vervolgens ook door onze versterkte stadjes, langs de brede stranden 
vol animatie en haar bijzondere architectuur. Ontdek de haven zoals die was en zoals 
die vandaag is. 

De uitstappen voorgesteld in deze brochure zijn maar een greep uit het ruime 
aanbod dat wij kunnen aanbieden. Meer mogelijkheden vind je op de website 

Aarzel niet ons te contacteren, onze regiogidsen staan klaar
om samen met jullie een programma op maat op te maken. 

Voor een
kleurrijke uitstap

WWW.DUINKERKE-GROEPEN.COM

Tot heel binnenkort in de regio

Duinkerke - Vlaanderen - Opaalk
ust
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Zo kan jullie dag er uitzien 

Belforten en Fortificaties 
4 belforten die op de Unesco-lijst van 
werelderfgoed prijken

10h15 - 10h45 Aan boord van tram 99 doorkruisen jullie de 
historiek van het versterkte stadje,  Sint Winoksbergen. 
(parcours van ongeveer een half uur). 

11h15 – 12h30 Onze gidsen loodsen jullie met je eigen 
autocar doorheen al het mooie en interessante dat in 
de stad Duinkerke te zien is. We houden halt bij de twee 
belforten (Unesco-werelderfgoed) die deze stad rijk is. 

12h45 – 14h45 Middagmaal (dranken inbegrepen) in een 
restaurant naar keuze in Duinkerke of Malo-les-Bains
(Kijk voor onze menuvoorstellen op www.duinkerke-
groepen.com).

15h15 – 17h00 Geleid bezoek aan Gravelines per boot en 
proeven van plaatselijke specialiteiten 
Jullie schepen in voor een bijzondere ontdekkingstocht 
van de Vaubanvesting van Gravelines. Met het bootje 
glijden jullie langs de stadsmuren door een natuurlijk 
groen decor. Voeg daarbij nog een kop koffie met de 
superlekkere streekspecialiteiten –  de cosettes de 
Bourbourg (chocolaatjes) en de heerlijke Vlaamse 
wafeltjes en jullie dagje kan niet meer stuk. 

Prijs per persoon : vanaf 39 €*

MEER MOGELIJKHEDEN VIND JE OP DE WEBSITE
WWW.DUINKERKE-GROEPEN.COM

Om van jullie mooie dag ook een lekkere dag te maken, hebben 
wij alles voor de echte lekkerbekken. Van het ontbijt tot het 
avondmaal is er alles om jullie te verwennen en tussendoor proef 
je van onze heerlijke streekproducten, zoals de Cosettes van 
Bourbourg, de boterwafeltjes of de gerookte vis. 
Tarief vanaf 3,50 €. 

Gele baksteen en rode baksteen 
Verleden en erfgoed 
De baksteen is al eeuwen het materiaal waarmee de mensen van hier hun huizen hebben gebouwd, 
en niet alleen hun huizen. Ze bouwden met gele baksteen ook de belforten en de vestingmuren 
van Vauban. En met rode, grijze en blauwe bakstenen werden strandvilla’s opgetrokken. 

En er is meer …
Er zijn verschillende manieren om de rijke historie 
en het bijzondere erfgoed van de regio Duinkerke - 
Vlaanderen - Opaalkust te ontdekken …
De vesting Gravelines kan ook bezocht worden aan 
boord van een toeristentreintje of te voet. En vergeet 
zeker ook niet het bijzondere klank- en lichtspel, zo 
eindigt je groepsuitstap op een uitzonderlijk orgelpunt. 
Laat je leiden door de straatjes van Malo-les Bains of 
Bray-Dunes waar de architectuur van de kustvilla’s je 
aangenaam zal verrassen.

En de speelvogels onder ons moeten zeker eens langs 
gaan in het Museum voor volksspelen in Loon Plage…



Zo kan jullie dag er uit zien 

In het kielzog van Jan Baert
Genieten van de bijzondere historie van de 
beroemdste van de Duinkerkse kapers in 
dienst van Lodewijk XIV. 

10h00 – 12h00 : Bezoek van de scheepswerf in 
Gravelines waar een oorlogsschip, de Jan Baert, uit 
de zeventiende eeuw wordt nagebouwd.
Kunt u zich voorstellen hoe een zeventiende-eeuws 
schip van 84 kanonnen er op ware grootte uitziet ? Na 
een bezoek aan de scheepswerf (Espace Tourville) in 
het midden van een historische park rond de Kapers 
en de Marine van Lodewijk XIV, kun je er vast niet 
meer over zwijgen. Ontdek het ambacht en de savoir-
faire van onze voorouders : het werk van smeden en 
visrokers, schrijnwerkers en scheepsbouwers. 

Een middagmaal (dranken inbegrepen) in een 
restaurant naar keuze in Gravelines of Duinkerke 
(Kijk voor onze menuvoorstellen op www.duinkerke-
groepen.com).

14h30 – 16h15 : Bezoek aan Duinkerke (te voet of per 
autocar) 
In het stadhuis gaan we kijken naar het imposante 
glasraam waar Jean Bart als grote held van het 
vaderland wordt voorgesteld. Gelukkig bleef 
dit gespaard tijdens de bombardementen van 
wereldoorlog II. In de Sint-Elooiskerk, wat verderop, 
komen we langs het graf van de kaper die door 
Lodewijk XIV in de adelstand werd verheven. 

16h30 – 17h30 : Bezoek in het 
thema van Jean Bart in het 
Havenmuseum, gevolgd door 
een proeverij. 
Een bezoek doorspekt met de 
avonturen van Jan Baert en 
zijn collega kapers brengt een 
bijzonder periode terug tot leven. 
En om van dit alles te bekomen 
heeft de plaatselijke patissier de  

Vinger van Jean Bart klaargemaakt, een plaatselijke 
specialiteit die wordt geserveerd met een lekkere 
koffie. 

Prijs per persoon : vanaf 40 €*

Opaalkleur 
het erfgoed van de zee
De zee heeft door de eeuwen heen deze streek gevormd. Hier toont de zee zijn gevarieerde 
kleurenpalet en zijn opvallende toets opaalkleur die zijn naam gegeven heeft aan onze kust. 

En er is meer…
Een kuststrook geboetseerd en gevormd door 
het water.

De Noordzee bepaalde en bepaalt nog het dagelijkse leven van de 
mensen van hier. Als je aan boord van een schip door de haven 
van Duinkerke vaart, de derde-grootste haven van Frankrijk, dan 
besef je dit pas echt. In Grand Fort Philippe vertelt het museum 
van de zee en van de redders-op-zee de avonturen van mensen die 
hun brood verdienden op zee en van zij die klaar stonden om hun 
levens te redden.
Aan boord van de driemaster Duchesse Anne, een schoolschip uit 
1901, kun je je een beeld vormen van de leef- en leeromstandigheden 
van de kadetten in het begin van de 20e eeuw.

MEER MOGELIJKHEDEN VIND JE OP DE WEBSITE WWW.DUINKERKE-GROEPEN.COM
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Zo kan jullie dag er uit zien

Duinkerke 1940
Ontdek de plaatsen die een sleutelrol hebben 
gespeeld tijdens de slag om Duinkerke 
van 1940 en tijdens het draaien van de 
blockbuster Dunkirk van Christopher Nolan 
uit 2017.

9h30 - 11h30 Fort des Dunes (Duinenfort) van 
Leffrinckoucke, volg de gids … 
In het hart van de uitgestrekte duinen zit het Duinenfort 
verborgen, de plaats waar mensen van het verzet werden 
geëxecuteerd tijdens de Duitse bezetting. Tijdens het 
bezoek wordt het belang van dit fort helemaal duidelijk. 
Midden in het fort is er een tentoonstelling die de hele 
Slag om Duinkerke vertelt.

12h00 – 14h00 Middagmaal met zicht op zee, met 
zicht op de stranden van waarop de soldaten werden 
geëvacueerd (mei – juni 1940).

14h00 – 16h00 Dynamo tour – Aan boord van je eigen 
autocar neemt onze gids de groep op sleeptouw langs 
de plaatsen die van belang waren tijdens de slag om 
Duinkerke en de Operatie Dynamo. Onderweg komen 
we langs de Oostelijke pier vanwaar 200 000 soldaten 
zijn geëvacueerd, langs de stranden, het sanatorium 
van Zuydcoote (een militair hospitaal) en een aantal 
militaire begraafplaatsen. 

16h00 – 17h30 Museum Duinkerke 1940 – Operatie 
Dynamo
Het volledig vernieuwde en uitgebreide museum vertelt 
het epos van een periode van elf dagen oorlog in 1940, 
waarin 338 000 soldaten geëvacueerd werden vanuit 
de hel van Duinkerke. Een bijzondere collectie foto’s, 
kaarten en militair materieel maakt dit sleutelmoment 
van de tweede wereldoorlog terug voelbaar en 
zichtbaar. 

Prijs per persoon : vanaf 36 €*

Kaki grijs en groen 
Een gevecht op groot scherm 
Tijdens zijn bewogen historie heeft de regio Duinkerke - Vlaanderen - Opaalkust nogal wat 
soldatenuniformen zien voorbij komen, vooral dan tijdens de Slag om Duinkerke van mei – juni  1940. 

MEER MOGELIJKHEDEN VIND JE OP DE WEBSITE 
WWW.DUINKERKE-GROEPEN.COM

En er is meer…
De blockbuster Dunkirk heeft de slag rond Duinkerke weer 
helemaal in de spotlight gezet, een periode die de Fransen 
liever vergeten terwijl de Engelsen het mirakel van Duinkerke 
nog altijd koesteren. Met het uitbrengen van de film ligt die 
periode weer op ieders lippen. 
Een begeleide wandeling met een gespecialiseerde gids neemt 
u mee naar de historie van 1940 en ook naar de plaatsen die 
gediend hebben als decor voor de film. Tot 31 juli 2018 is er 
bovendien een bijzondere tentoonstelling in een hangar van 
de oude scheepswerf waar decorstukken van de film en de 
gebruikte technieken worden getoond.
Jullie kunnen bovendien op het strand van Zuydcoote – Bray-
Dunes wandelen tot aan de scheepswrakken uit 1940 die bij 
laagtij droog komen te liggen.  
 



Zo kan jullie dag er uit zien

Klaar voor de groene toekomst
De Regio Vlaanderen Opaalkust loopt 
voorop op vlak van de biodiversiteit en de 
duurzame ontwikkeling

10h00 – 12h30 Huis van de Natuur en Museum voor 
Volksspelen in Loon Plage
Voor deze aangename ochtend nemen we jullie 
mee naar het Parc Galamé, de groep wordt er in 
twee opgesplitst. De helft van de groep bezoekt de 
splinternieuwe ontdekkingstocht doorheen het huis 
van de Natuur, hier staat het leven van de bloemetjes 
en de bijtjes centraal. De andere helft van de groep 
keert terug naar kermis van vroeger in het museum 
voor volksspelen waar ze actief, met de spelen aan de 
slag gaan.  Halverwege de ochtend wisselen de twee 
groepen.  

12h45 – 14h30 Middagmaal in het Parc Galamé – 
restaurant une Faim de Loon 
Als jullie honger hebben als een paard, dan zijn jullie in 
dit restaurant aan het juiste adres. 

15h00 – 17h30 DD tour in Grande Synthe
Deze voorstad van Duinkerke heeft sinds de jaren 60 een 
ware bevolkingsexplosie meegemaakt. Het boerendorp 

is grootstad geworden, een echt laboratorium van 
stedelijke ontwikkeling. Door de manier waarop Grande 
Synthe omgaat met natuur en groen werd de voorstad 
in 2010 verkozen tot hoofdstad van de biodiversiteit. 
In deze DD-tour ontdek je de innoverende wijze waarop 
er gezorgd wordt voor een duurzame omgeving voor 
de bewoners. 

Prijs per persoon : vanaf 30 €*

50 tinten groen 
Natuur en Wetenschap 
In de regio Duinkerke - Vlaanderen – Opaalkust is de natuur altijd binnen handbereik. 

En er is meer…
De regio Duinkerke - Vlaanderen - Opaalkust kleurt steeds groener!

Ontdek de rijkdom van de Site van de Vlaamse Duinen met de natuurgidsen van de CPIE Flandre Maritime, maak kennis 
met de Europese fauna in de Zoo van Duinkerke Grand Littoral en ontmoet vreemde vogels in de boerderij Camelus. 
Volg de productie van lijnzaadolie in boerderij Duneleet.
In het Palais de l’Univers et des Sciences (Wetenschapspaleis van het Universum - PLUS), is het de ruimte die alle 
aandacht krijgt en in de oude Suikerhallen in de haven toont de tentoonstelling over duurzaam wonen hoe de stad van 
morgen er zou kunnen uitzien.

MEER MOGELIJKHEDEN VIND JE OP DE WEBSITE WWW.DUINKERKE-GROEPEN.COM
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Zo kan jullie dag er uit zien

Actuele kunst in de regio
Vlaanderen Opaalkust

Verrassende en onverwachte ontdekkingen

10h00 – 12h00 Bourbourg, het chœur de Lumière en 
het CIAC
In de jaren 2000 is het koor van de Johannes de 
Doper-kerk van Bourbourg door de Britse beeldhouwer 
Sir Anthony Caro omgevormd tot een modern, 
monumentaal kunstwerk dat wonderwel samengaat met 
de middeleeuwse architectuur, de religieuze kunst krijgt 
hier een nieuwe dimensie. In het Ciac toont een film van 
ongeveer 25 minuten het ontstaan en het ontwerp van 
het werk. De tentoonstelling opent nog meer deuren 
om het kunstwerk helemaal te doorgronden.  

12h30 – 14h30 Een middagmaal (dranken inbegrepen) 
in een restaurant naar keuze in de regio Vlaanderen-
Opaalkust (Kijk voor onze menuvoorstellen op
www.duinkerke-groepen.com).

15h00 - 16h30 LAAC, Lieu d’Art et Action contemporaine 
(Plaats voor Actie rondom Actuele Kunst) 
Ga op stap met een gepassioneerde gids in de zalen 
van dit museum met zijn bijzondere architectuur. 
Ontdek de collectie met werk uit de jaren 50 tot 70 van 
grootmeesters zoals Karel Appel, Arman, César, Eugène 
Leroy, Pierre Soulages, Andy Warhol en Peter Klasen. 
De collectie is het levenswerk van een bijzondere 
Duinkerkenaar, meneer Gilbert Delaine. Rondom het 
museum ligt de unieke beeldentuin. De groep kan met de 
gids op ontdekking gaan in de tijdelijke tentoonstelling 
of in de permanente collectie.

Prijs per persoon : vanaf 31 €*

Rood, blauw, geel 
de actuele kunst 
Kunstenaars leven zich uit in alle kleuren. Kom hun werk ontdekken en laat je 
verrassen door de architectuur waarin de werken te zien zijn. 

En en is meer…
Actuele kunst in al zijn vormen is op 
bijzondere wijze aanwezig in de regio 
Vlaanderen Opaalkust.
Het FRAC (Regionaal Fonds voor Actuele Kunst) laat 
je meerdere tentoonstellingen per jaar ontdekken in 
zijn bijzondere doorkijk-architectuur. Het museum 
voor grafiek en tekenkunst van Gravelines is het enige 
museum gewijd aan grafiekkunst in Frankrijk. Het 
theater van de Licorne in Duinkerke laat je objecten 
uit het theater ontdekken. 

* Alle tarieven worden berekend op basis van een groep van 40 personen en zijn geldig tot 31 
december 2018. In de prijs is inbegrepen : de toegang, de begeleide bezoeken voorzien in het 
programma, het middagmaal (dranken inbegrepen). Gratis voor de chauffeur van de autocar
In de prijs is niet inbegrepen : het transport, elke persoonlijke uitgave.

MEER MOGELIJKHEDEN VIND JE OP DE WEBSITE 
WWW.DUINKERKE-GROEPEN.COM



  Ouvert de février à novembre

Offi ce de Tourisme 
de Coudekerque-Branche

   ot@ville-coudekerque-branche.fr

  Ouvert en juillet et août

www.dunkerque-tourisme.fr

#VISIT DUNKERQUE

Bourbourg

Loon-Plage

Dunkerque

Gravelines

Malo
les-Bains Leffrinckoucke

Bray-Dunes

Zuydcoote

 Calais
Londres

Douvres

Lille
Paris

Bruxelles
AmsterdamDFDS

Grand-Fort
Philippe

La Panne

Ghyvelde

Cappelle
la-Grande

Téteghem 

Coudekerque-Village

Fort-Mardyck

Grande-Synthe

Bergues
Armbouts-Cappel

Rosendaël

Coudekerque
Branche

A16 
E40

A16 
E40

A25 
E42

A16 
E40

N225

LONDRES BRUXELLES PARIS AMSTERDAM

 
3h00 2h15

 
1h30 

 
1h45

 
3h00 

 
1h35

 
3h30 

 
2h00

Spycker

 Craywick

 Saint-Georges-
Sur-L’aa

  Ouvert de février à novembre

Offi ce de Tourisme 
de Coudekerque-Branche

   ot@ville-coudekerque-branche.fr

  Ouvert en juillet et août

www.dunkerque-tourisme.fr

#VISIT DUNKERQUE

Bourbourg

Loon-Plage

Dunkerque

Gravelines

Malo
les-Bains Leffrinckoucke

Bray-Dunes

Zuydcoote

 Calais
Londres

Douvres

Lille
Paris

Bruxelles
AmsterdamDFDS

Grand-Fort
Philippe

La Panne

Ghyvelde

Cappelle
la-Grande

Téteghem 

Coudekerque-Village

Fort-Mardyck

Grande-Synthe

Bergues
Armbouts-Cappel

Rosendaël

Coudekerque
Branche

A16 
E40

A16 
E40

A25 
E42

A16 
E40

N225

LONDRES BRUXELLES PARIS AMSTERDAM

 
3h00 2h15

 
1h30 

 
1h45

 
3h00 

 
1h35

 
3h30 

 
2h00

Spycker

 Craywick

 Saint-Georges-
Sur-L’aa

  Ouvert de février à novembre

Offi ce de Tourisme 
de Coudekerque-Branche

   ot@ville-coudekerque-branche.fr

  Ouvert en juillet et août

www.dunkerque-tourisme.fr

#VISIT DUNKERQUE

Bourbourg

Loon-Plage

Dunkerque

Gravelines

Malo
les-Bains Leffrinckoucke

Bray-Dunes

Zuydcoote

 Calais
Londres

Douvres

Lille
Paris

Bruxelles
AmsterdamDFDS

Grand-Fort
Philippe

La Panne

Ghyvelde

Cappelle
la-Grande

Téteghem 

Coudekerque-Village

Fort-Mardyck

Grande-Synthe

Bergues
Armbouts-Cappel

Rosendaël

Coudekerque
Branche

A16 
E40

A16 
E40

A25 
E42

A16 
E40

N225

LONDRES BRUXELLES PARIS AMSTERDAM

 
3h00 2h15

 
1h30 

 
1h45

 
3h00 

 
1h35

 
3h30 

 
2h00

Spycker

 Craywick

 Saint-Georges-
Sur-L’aa

  Ouvert de février à novembre

Offi ce de Tourisme 
de Coudekerque-Branche

   ot@ville-coudekerque-branche.fr

  Ouvert en juillet et août

www.dunkerque-tourisme.fr

#VISIT DUNKERQUE

Bourbourg

Loon-Plage

Dunkerque

Gravelines

Malo
les-Bains Leffrinckoucke

Bray-Dunes

Zuydcoote

 Calais
Londres

Douvres

Lille
Paris

Bruxelles
AmsterdamDFDS

Grand-Fort
Philippe

La Panne

Ghyvelde

Cappelle
la-Grande

Téteghem 

Coudekerque-Village

Fort-Mardyck

Grande-Synthe

Bergues
Armbouts-Cappel

Rosendaël

Coudekerque
Branche

A16 
E40

A16 
E40

A25 
E42

A16 
E40

N225

LONDRES BRUXELLES PARIS AMSTERDAM

 
3h00 2h15

 
1h30 

 
1h45

 
3h00 

 
1h35

 
3h30 

 
2h00

Spycker

 Craywick

 Saint-Georges-
Sur-L’aa

  Ouvert de février à novembre

Offi ce de Tourisme 
de Coudekerque-Branche

   ot@ville-coudekerque-branche.fr

  Ouvert en juillet et août

www.dunkerque-tourisme.fr

#VISIT DUNKERQUE

Bourbourg

Loon-Plage

Dunkerque

Gravelines

Malo
les-Bains Leffrinckoucke

Bray-Dunes

Zuydcoote

 Calais
Londres

Douvres

Lille
Paris

Bruxelles
AmsterdamDFDS

Grand-Fort
Philippe

La Panne

Ghyvelde

Cappelle
la-Grande

Téteghem 

Coudekerque-Village

Fort-Mardyck

Grande-Synthe

Bergues
Armbouts-Cappel

Rosendaël

Coudekerque
Branche

A16 
E40

A16 
E40

A25 
E42

A16 
E40

N225

LONDRES BRUXELLES PARIS AMSTERDAM

 
3h00 2h15

 
1h30 

 
1h45

 
3h00 

 
1h35

 
3h30 

 
2h00

Spycker

 Craywick

 Saint-Georges-
Sur-L’aa

Dienst Toerisme
Dunkerque
Dunes de Flandre

Dienst Toerisme 
Rives de l’Aa

AFDELING GROEPEN

4 place Charles Valentin

59140 Dunkerque France

Tél: +33 (0)3 28 26 27 31/83/89

production@ot-dunkerque.fr

SERVICE PRODUCTION

2 rue léon Blum - BP 139

59820 GRAVELINES France

Tél : +33 (0)3 28 51 38 38

reservation@gravelinestourisme.fr

Crédits photos : Jean Drieux, Ville de Gravelines, Office de Tourisme de Gravelines, Office de Tourisme Dunkerque - 
Hilda George, Rémy Dehondt, Serge Barrière, Association Tourville, Musée portuaire, Archives CUD, Michel Guilbert, 
Studio Mallevaey, Cathy Christiaen - Ville de Dunkerque, Sarah Alcalay, Margaux Sappen

  Ouvert de février à novembre

Offi ce de Tourisme 
de Coudekerque-Branche

   ot@ville-coudekerque-branche.fr

  Ouvert en juillet et août

www.dunkerque-tourisme.fr

#VISIT DUNKERQUE

Bourbourg

Loon-Plage

Dunkerque

Gravelines

Malo
les-Bains Leffrinckoucke

Bray-Dunes

Zuydcoote

 Calais
Londres

Douvres

Lille
Paris

Bruxelles
AmsterdamDFDS

Grand-Fort
Philippe

La Panne

Ghyvelde

Cappelle
la-Grande

Téteghem 

Coudekerque-Village

Fort-Mardyck

Grande-Synthe

Bergues
Armbouts-Cappel

Rosendaël

Coudekerque
Branche

A16 
E40

A16 
E40

A25 
E42

A16 
E40

N225

LONDRES BRUXELLES PARIS AMSTERDAM

 
3h00 2h15

 
1h30 

 
1h45

 
3h00 

 
1h35

 
3h30 

 
2h00

Spycker

 Craywick

 Saint-Georges-
Sur-L’aa

Imprimerie PACAUD


