Slag om de Ardennen
Eropuit naar het verleden !

3 dagen/2 nachten
dag 1
•
•
•
•

•
•

Amerikaanse militaire begraafplaats in
Luxemburg-Hamm
General Patton Memorial Museum in
Ettelbruck
Lunch in Saint-Fiacre
Musée de la Bataille des Ardennes
(Museum van de Slag om de Ardennen)
in Wiltz + Musée National d’Art
Brassicole(Nationaal
Brouwerijmuseum) in Wilz
Lunch in het restaurant van Hôtel
Koener in Clervaux
Overnachting in ket kasteel van
Urspelt
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Dag 2
•
•
•
•
•

Troisvierges: Sentier des passeurs
(vluchthelpersroute)
Lunch in restaurant «Le Terminus»
December 44 Historical Museum in La
Gleize
Bezoek aan Sankt-Vith
Lunch en overnachting in ket kasteel
van Urspelt.
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Dag 3
101st Airborne Division Museum
Bastogne War Museum
Lunch in het Bastogne War Museum
Begraafplaats van Hotton
Musée de la Bataille des Ardennes
(Museum van de Slag om de Ardennen)
in La Roche en Ardenne
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Slag om de Ardennen
Eropuit naar het verleden !

Wat er u staat te wachten:
Amerikaanse militaire begraafplaats in Luxemburg-Hamm:
Op de enige Amerikaanse militaire begraafplaats in Luxemburg
liggen de graven van 5075 Amerikaanse soldaten, waaronder
het graf van generaal Patton.
Patton museum in Ettelbruck : dit museum brengt hulde aan
generaal Patton, commandant van het 3de Amerikaanse leger
dat Ettelbruck op 25 december 1944 bevrijdde.
Musée de la Bataille des Ardennes in Wiltz: het herinnert
aan de pijn en ellende van de soldaten en de inwoners die het
gevolg waren van het onvermijdelijke menselijke en materiële
verlies bij het heroveren van de vrijheid.
Musée National d’Art Brassicole in Wilz: het museum, dat zich
vlak naast het museum van de Slag om de Ardennen bevindt,
in de voormalige stallen van het kasteel met zijn historisch
café «Jhang Primus» en zijn microbrouwerij, is een festijn voor
alle verzamelaars en bierliefhebbers.
Troisvierges: de Sentier des passeurs illustreert en volgt de
echte routes die de smokkelaars en hun beschermelingen
daadwerkelijk naar België hebben genomen.
December 44 Historical Museum in La Gleize: ter nagedachtenis
van de gevechten die zich hebben afgespeeld tijdens de winter
van ‘44 in La Gleize (Malmedy).
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Bezoek aan Sankt-Vith: U ontdekt er de sporen... van de
gevechten die op 16 december ‘44 zijn begonnen in deze
strategisch belangrijke stad.
101st Airborne Division Museum: dit museum, dat gevestigd
is in een voormalige officiersmess van het Belgisch leger, toont
de geschiedenis van de 101st Airborn Division en de eenheden
die betrokken waren bij de Slag om Bastenaken van december
1944 tot januari 1945.
Bastogne War Museum: dit herdenkingscentrum dat
opgebouwd is rond de Slag om de Ardennen zorgt voor een
meeslepende ervaring met zijn «scenovisies» en voorwerpen
die herinneren aan de geschiedenis van ieder individu en aan
de geschiedenis van ons allemaal.
Begraafplaats van Hotton: Er liggen 666 soldaten en
vliegeniers van het Commonwealth begraven, waaronder een
18-jarige Belgische soldaat, die vochten in het uniform van de
53ste Welsh Division.
Musée de la Bataille des Ardennes in La Roche-en-Ardenne:
in dit museum ligt de nadruk op de rol van de Britten tijdens
het geallieerde tegenoffensief van 3 tot 16 januari 1945 en de
bevrijding van de dorpen op de linkeroever van de Ourthe.
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Contact
Céline Lichterte
+32 (0)42 79 69 80
groups@landofmemory.eu
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