Dag 2 :
• Fort van Barchon: op 8 augustus 1914 viel dit fort in handen
van de Kaiser’s troepen.
Na veranderingen en herbewapend tijdens de bezetting en het
interbellum, ondervond het op 10 mei 1940 de opmars van de
Duitse troepen.
• Maaltijd bij Ferme des beaux-Mont (Herve)
• Remember Museum 39-45 (Thimister-Clermont) + begraafplaats van Henri-Chapelle: Hier tref je achtergelaten
voorwerpen aan door de 110 soldaten van de 1st American Infantry Division.
• Bezoek en proeverij naar de chocoladefabriek Darcis
• Maaltijd en overnachting in Silva Hotel (Spa)
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Dag 3 :
Anthisnes

• Spa : de vestiging van het Duitse hoofdkwartier in Spa gedurende de1e Wereldoorlog, de troonsafstand van Willem II, de
vredesonderhandelingen, ..... al deze gebeurtenissen van internationale omvang stortten Spa in de geschiedenis. Je gaat Spa
ervaren door de ogen van een soldaat uit die tijd.
• Maaltijd in Val d’Arimont (Malmedy)
• Baugnez 44 : Dit museum relateert het beruchte bloedbad in Baugnez/Malmedy, waar 84 Amerikaanse gevangenen
omkwamen toen ze op 17 december 1944 tegenover de troepen
van luitenant-kolonel Peiper kwamen te staan.
• Maaltijd en overnachting in Silva Hotel (Spa)

Spa
Rocherath
Malmedy

GROEPSCIRCUITS

LANGS DE

HERDENKINGSROUTES
Terwijl de herdenkingen van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog ten einde
lopen, tekent de 75ste verjaardag van de Slag om de Ardennen zich af aan de horizon.
De provincie Luik draagt talrijke sporen van de twee wereldoorlogen.
Je kunt deze sites in groepsverband bezoeken ter herdenking maar ook om stil te staan bij het
feit welk geluk wij hebben in een vreedzaam Europa te mogen leven.

Dag 4 :
• Hasselpath (Rocherath) : Op deze gedenkplaats vind je resten
van schuttersputten en schuilplaatsen in het bos (veldhospitaal,....) die zowel door Duitse en Amerikaanse troepen bezet
werden. Ingehuldigd op 13 mei 2000 in bijzijn van Amerikaanse
veteranen, staat deze plaats als symbool voor verzoening en
grensoverschrijdende vrede.
• Bezoek en diner in de abdij van Val Dieu (Aubel)
• Terug naar Luik: bezoek van het Interallied Memorial te
Cointe
• Les Territoires de la mémoire : de permanente tentoonstelling belicht de tocht van de gedeporteerden naar de nazi-kampen. Al snel besef je dat het onmogelijk is deze te onderbreken.
Als bezoeker ga je zalen in die een van de zwartste pagina’s van
onze geschiedenis blootleggen.
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• Herdenkingshuis (Hermalle-sous-Argenteau): Ontdek
de interventie van het Rode Kruis en de Gezondheidsdienst tijdens de twee wereldconflicten.
• Boottocht naar Luik en lunch.
• Bezoek aan het stadscentrum van Luik: de Chartreuse en de
begraafplaats Robermont.
• Anthisnes : maaltijd en proeverij van het Belgisch-Russisch
bier 14-18
• Verblijf in Hotel HUSA (Luik)

Informatie en reserveringen
Lijkt het je wat één of meerdere dagen met je vereniging, vriendengroep of school een reisje door de provincie te maken?
Ons team staat 100% tot uw beschikking en tot uw dienst!
Contacteer ons vandaag nog voor een passende offerte aan de wensen van uw groep.
Ook organiseren wij circuits door de provincie Luxemburg of zelfs over de grens.
info@ardenneincoming.be
04/279.69.80

