
NORD - PAS-DE-CALAIS

PROGRAMMAVOORBEELD

Dag 1: IEPER - CAP BLANC-NEZ 
– BOULOGNE
We starten in eigen land met een 
bezoek aan de stad Ieper 
(Menenpoort, Lakenhalle, 
kathedraal,…) en vooral het 
Flanders Fields museum.
Dan naar Cap Blanc-Nez voor een 
geologische en geografische 
wandeling naar Wissant. Vooreerst 
vrije lunch op de top van de 
krijtrotsen. In de late namiddag 
rijden we verder naar Boulogne-
sur-Mer en nemen intrek in de 
jeugdherberg van Boulogne of in 
een hotel. Na het avondmaal volgt 
een wandeling naar de duinen of 
naar de bovenstad. 

Dag 2: BOULOGNE
Wandeling naar de haven en 
bezoek aan het Nationaal Centrum 

van de Zee ‘Nausicaâ’.
Naargelang het weer en de 
getijden kunnen we in de 
namiddag in Boulogne de sportieve 
toer op. Onder leiding van 
bevoegde monitoren worden we 
geïnitieerd in het plankzeilen of het 
zeilwagen rijden op het strand. 
Indien het weer tegenvalt kunnen 
we nog steeds in Le Touquet 
waterpret beleven in Aqualud.

Dag 3: EPERLECQUES – LILLE – 
TERUGREIS 
’s Morgens rijden we naar le 
Bunker d’Eperlecques of naar La 
Coupole in Helfaut voor een 
bezoek aan deze indrukwekkende 
geheime V2-basis uit de tweede 
wereldoorlog. Na de lunch gaat 
het naar Rijsel voor een bezoek aan 
het oude stadscentrum en wat vrije 
tijd voor shopping. In de late 
namiddag zetten we aan voor de 
terugreis naar school.

NORD-PAS DE CALAISVanaf 3 dagen met

ONTDEKKING VAN DE CÔTE D’OPALE EN RICHTING SOMME
❋

MINITRIP NAAR KENT

Alternatief dagprogramma of 
bijkomende dag vanuit Pas de 
Calais. 

Door ons verblijf in Boulogne (of 
Calais) kunnen we een vroege 
ferry nemen naar Dover, waar we 
eerst Dover Castle bezoeken en 
de Secret War Tunnels. In 
Maidstone kan je naar het 
Museum of Kent Life of direct 
naar Canterbury voor een 
rondleiding door de stad, een 
bezoek aan de kathedraal en de 
‘Canterbury Tales’ met nog wat 
tijd voor shopping. 

Dit combinatieprogramma is een 
zeer haalbaar alternatief zodat 
zowel een project in het Frans als 
in het Engels kan verwezenlijkt 
worden.

ALTERNATIEVE BESTEMMING 
IN PAS DE CALAIS – PICARDIE

• Louvre museum te Lens
• Kristalfabriek van Arques
• Centre Historique Minier van 
 Lewarde
• De historische steden Amiens en
  Arras


