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Rouo Annq.s EN ALBERT: DE sLAGvELDEN 1914-1918

Via de autoroute Kornijl/Rijsel naar Arras met koffiehalte in Hotel-Restaurant Camot-
Astoria.
Twee rondritten van elk zs1rrnlaten ons toe de meest vooraanstaande slagveldsites te leren
kennen.

We starten de lste rit met aandacht voor de Grote Markt en de kathedraal. Via Faubourg
Sainte-Cathérine rijden we de verwoeste gewesten binnen met blik op de indrukwekJ<ende

oorlogspuinen van Mont-Saint-Eloi. Langs La Targette (Flamme du Souvenir) en Cabaret
Rouge (lVar Cemetery) naar Ablain-Saint-Nazaire (puin v/d kerk) en llan lange Franse

begraafolaats vanNotre-Dame-de-la-Lorette (prachtige basiliek, dodenlantaam,
slagveldpanorama).

Voorbd Zívy Cratn (massagraf in mijntrechter) naar Vimy Ridge (mijnenoorlog; Canadees
Memorial; onthaalcentrum). We ronden af in het gruwelijk bevochten Neuville-Saint-Vaast {
met blik en of wandeling op resp. Britse, Franse en vooral Duitse begraafrlaats
De essentie van de gevechten lgll-lgllworden hiermee duidelijk. \
Gezamelijk middagmaal in het zeer goede Hotel-Restaurant Camot-Astoria in Anas.
De 2de it gaat vanuit Arras via Beaurains, hoofclzetel van de Britse dodendienst. In Serre-
Puisieur bereiken we de frontliin van l juli 1916;indrularekkende begraa$laatsen situeren
de felst bevochten sites. Een unisrrm; de ondanks beschietingen pr:achtige laat-gotische gevel
van de kerk van Mailly-Maillet. ln Beaumont-Hamel (met memorial en bezoekerscentrum)
liepen de New Foundlanders de dood tegemoet. Aan de Ancre - bij Helens' Tower (met
torenbezoek) gebeurde hetzelfde met de leren! Daar njnook de Peace Talks ontstaan m.b.t.
Noord-Ierland. Hoogtepunt is Thiepval - het monument met de ftrmen van alle vermisten
(bezoekerscentrum met film, koffie, shop, wandeling). In Pozières ging de lste tankaanval
van start (monumenQ. En in Longueval vochten Zuid-Afrikaanders een verbeten shijd uit.
Halte ook aarde gigantisehe-mijnl<rater l'an La Bousselle; indien nog tijd bezoek ald wederop -

gebouwde basiliek van Albert, beroemd om de Golden Virgin.
Een werkelijk hallucinante kijk op de Grot_e Qsrlo_s,_ .

Terug via Bapaumg Rijsel"^ -- l,*-+F . 
met broodplank onderweg

In functie van weer, tijd (files KrSserT kunnen zrch v/ijzigingen voordoen maar de essentie is
gewaarborgd.

HET VERTREKUIJR EN DE OPSTAPPLAATS : BIJTIJDS MEDEGEDEELD
PRIJS VAN DF;ZBDAGUITSTAP : 55 euro perpersoon.Inbegrepen : komfoÉabele
bus van ít lle Meibloem 'í , grds , koflie in de voomiddag , middagmaal in Arras n heÍ
hierboven beschrwen programma, broodmaaltiid s'avonds n froi busbesfuurder,
ongevallen en afln$prakeliikheidsverzekering,
Inschriiving na betaling op rekeningnummer : BE91 4700 1151 9176 - ten name van
Informativa vnr -Kapelaanstraat 5 8310 Brugge


