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Couleur Locale in de Westhoek 

Voorbeeld programma voor families en volwassen groepen  

Twee daags programma:  
Het onderstaande voorbeeldprogramma voor twee daagse uitstap doorheen het oorlogsverleden van 

de Westhoek is mogelijk vanaf 87 EUR per persoon (op basis van 50 betalende deelnemers, inclusief 

alle maaltijden, museumgelden, fietshuur op dag twee exclusief ander vervoer, prijzen voor 2016). 

Programma’s kunnen op maat uitgewerkt worden. Neem gerust contact op voor verdere info. In 

paars noteerden we interessante opties die mogelijk zijn tegen een meerprijs. 

Dag 1 
- Aankomst in Ieper rond 12u met eigen vervoer. 

 

- Bezoek aan de Kazematten 

o Broodmaaltijd in de Kazematten Brasserie 

o Bezoekerscentrum over de vestingen 

o Bezoek aan de Kazematten Brouwerij (Wipers Times & Grottenbier) 

ALTERNATIEF of EXTRA: CommingWorldRememberMe workshop met herinneringsbeeldjes.  

 

- In de voetsporen van de Kiwi’s: een begeleide rondleiding in het WO1 landschap van Mesen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Check-in en warm avondmaal in de Peace Village. 

 

- Avondactiviteit: 

o Gezellig kampvuur met streekbieren 

o Robin’s Song: een muzikale vertelavond rond de Groote Oorlog. 
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Dag 2 
- Ontbijt in de Peace Village Hostel. 

 

- Begeleide ontdekkingstocht op, rond en zelfs in de 

Kemmelberg. Deze tocht neemt u mee terug tot in de 

tijd van de Kelten, maar ook de wielergoden komen 

aan bod.  

 

- Koud buffet in de Peace Village Hostel 

 

- Bezoek aan wijngaard. Na een rondleiding door de 

wijngaard en een bezoek aan de productieruimtes, 

staat er uiteraard ook een degustatie van enkele 

wijnen op het programma.  

 

- Couleur Locale op z’n best. Sluit de dag af met 

volkspelen en een picon van de streek in de bruine 

kroeg van het Folk Centrum Dranouter.  

 

- ALTERNATIEF: een ritje door Heuvelland op de kabelbaan, met de huifkar of op een ezel.  

 

 
 

Optie: driedaags programma 

Met een extra overnachting heeft u de mogelijkheid de beroemde Last Post plechtigheid bij te wonen 

of te kiezen uit een extra avondactiviteit bij de Peace Village. De extra dag kan besteed worden in het 

heuvelland en de hoppestad Poperinge. Programma’s kunnen op maat uitgewerkt worden. Wij 

maken zonder extra kosten of commissie graag uw reservaties. Een extra overnachting in de Peace 

Village komt neer op 29 EUR per persoon. Neem gerust contact op voor verdere info.  
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Extra overnachting 
- Warm avondmaal in de Peace Village 

 

- Avondactiviteit: 

o Bezoek aan de Last Post ceremonie in Ieper 

met eigen vervoer  

 

o Kies uit een van onze avondactiviteiten in 

de Peace Village Hostel. 

 

Dag 3  
- Ontbijt in de Peace Village. 

 

- Na een smakelijk bezoek aan de koekjesfabriek van 

Jules Destrooper, is het tijd om het natuurdomein 

De Blankaart te ontdekken op de fluisterboot.  

 

- Na ons lunchpakket in het park genuttigd te 

hebben, gaat de reis verder naar Poperinge waar 

we een actief hopbedrijf bezoeken. 

 

- Afsluiten doen we in het historische Talbot House, 

de soldatenclub uit WO1. Hier krijgen we een 

verhalentocht voorgeschoteld aan de hand van 

originele brieven van toen. Alternatief kan je de 

nieuwe tablettour uitproberen. Voor onze wegen 

scheiden, krijgt iedereen nog een lekker stuk 

Mazarinetaart met een echt kopje Engelse cake.  
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