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IEPER
INLEIDING
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Deze brochure bevat alle mogelijkheden om Ieper met
jouw familie, groep, vereniging of bedrijf te ontdekken.
Het aanbod omvat zowel voorstellen voor volledige
dagprogramma’s en een à la carte gamma van musea,
begeleide wandelingen, rondritten, fietstochten,
andere activiteiten. Tussenin is voldoende tijd om de
streekgastronomie te proeven.
Je merkt snel dat Ieper heel wat te bieden heeft voor
een aangename, ontspannende en interessante uitstap.
Wij reserveren met plezier een maaltijd volgens één
van de formules voor jouw groep (vanaf 15 pers.) als je
daarnaast minstens twee activiteiten uit onze brochure
reserveert.
In de loop van het jaar valt in Ieper heel wat te beleven.
Sommige evenementen kunnen een invloed hebben op
de keuze van je bezoekdatum.
Een overzicht van alle evenementen kun je terugvinden
op www.toerismeieper.be/activiteiten.
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IEPER
DAGPROGRAMMA’S

Deze voorstellen van dagprogramma’s zijn
inspirerende suggesties om een volledige dag
door te brengen rond een specifiek thema.
Deze zijn uitgewerkt om de organisatie en
reservatie van je uitstap zo eenvoudig mogelijk
te maken. De vooropgestelde uren kunnen
naar eigen wens aangepast worden, ook kun je
onderdelen weglaten of toevoegen. Uitleg bij de
verschillende onderdelen vind je verder bij de à la
carte programma’s.
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THEMADAG
1

de oorlog die een einde ging maken aan alle oorlogen…
Dit programma doet je stilstaan bij het nutteloze geweld van oorlog. Als inleiding bezoek je
het bekende In Flanders Fields Museum dat dankzij een aantal recente toevoegingen een
nog completer beeld van 4 jaar oorlog geeft.
In de namiddag ga je op verkenning met een gids. Eerst een korte wandeling door de stad
om meer te horen over het voor en na van de oorlog in Ieper. Dan stapt de gids mee op de
bus voor een rondrit naar de monumenten en begraafplaatsen van de Grote Oorlog in de
regio.
Voor dit programma heeft de groep een eigen bus nodig.
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PROGRAMMA
10.00 uur:

Koffie met bijschenk in een Iepers restaurant

10.30 uur:

Bezoek aan het In Flanders Fields Museum en de tijdelijke tentoonstelling
For Evermore.

12.30 uur:

Lichte broodmaaltijd in een Iepers restaurant
Ovenkoek met paterskaas en streekbier of frisdrank

13.30 uur:

Gegidste wandeling (2 gidsen vanaf 25 personen) Voor en na WO1 in Ieper.
Een fascinerend verhaal van de terugkeer van de Ieperlingen, met vallen en
opstaan.

15.00 uur:

Rondrit met eigen bus met gids (1 gids per bus).
De balans van vier oorlogsjaren. Meer info zie pagina 29

18.00 uur:

Avondmaaltijd in een Iepers restaurant

		

Dagverse soep - Karbonaden gestoofd in streekbier - frisse sla - frietjes

20.00 uur:

Bijwonen van de Last Post

Prijs:		

€ 44,00/pers. (berekening op basis van 15 deelnemers)

Inclusief:

koffie (€ 4/pers.), ticket museum & tentoonstelling (€ 8/pers.),
middagmaal met één drankje (€ 12/pers.),
avondmaal (zonder dranken - € 20/pers.)

+ Gids namiddag: € 175 (of € 245 voor groepen > 25 pers.)
+ Eventueel extra gids voor In Flanders Fields Museum: + € 90
(max. 25 pers/gids, max. 2 gidsen/groep)
Er is ook mogelijkheid tot huren van audioguides. € 2,00 per persoon.

7

8

2

YPER: NEGEN LEVENS VAN EEN STAD
Dit programma start in het Yper Museum. Hoe zag Ieper er uit, lang voor 1914? Je pikt er
de rode draad doorheen de geschiedenis van de Westhoek op. En dat ongetwijfeld met de
glimlach! Je krijgt op een verfrissende, attractieve manier elf eeuwen Ieper gepresenteerd.
Leuke animatiefilmpjes en een reuzegrote maquette katapulteren je letterlijk terug naar
de rumoerige middeleeuwse grootstad die Ieper ooit was. Een echte 3D-beleving! Daarbij
nemen Katelyne en haar kater Leon, de virtuele gidsen van dienst, je op sleeptouw.
Ze loodsen je doorheen Ieper als lakenstad, vestingstad, bisschopsstad, militaire stad,
vernietigde stad én wederopbouwstad. Voor dit programma heb je geen bus nodig.
PROGRAMMA
10.00 uur:

Koffie met Kattenklauw in een Iepers restaurant

10.30 uur:

Bezoek aan het Yper Museum met gids

12.00 uur:

Lunch in een Iepers restaurant
Menu 5 All-In: Picon als aperitief, dagverse soep, varkenswangetjes in
streekbier of zalm met mousselinesaus.
IJsje als dessert, koffie + water op tafel + één streekbier.

14.30 uur:

Wandeling 1000 jaar Yper! Een reis door de tijd: ontstaan, middeleeuwse
glorie, kleinsteedse armoede, vernietiging en wederopbouw. Ontdek de
thema’s van het Yper Museum in de stad zelf… en misschien hier en daar
ook een kat!?

17.00 uur:

Einde of afsluitend drankje
Indien de groep interesse heeft om de Last Post bij te wonen kan er ook
een broodmaaltijd geboekt worden om 18.00 uur.

Prijs:		

€ 46,50/pers. (berekening op basis van 15 deelnemers)

Inclusief:

koffie met kattenklauw (€ 7,50/pers.), ticket Yper Museum (€ 5/pers.),
middagmaal (€ 34/pers.)

+ Gids namiddag: € 105 (of € 210 voor groepen > 25 pers.)
+ gids Yper Museum: € 90 (max. 25 pers./gids - max 2 gidsen per groep)
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IEPER BINNENSTE BUITEN!
Met dit programma leer je Ieper echt grondig kennen: gastronomie, geschiedenis, natuur,
folklore… alles komt aan bod. We starten in de voormiddag met een bezoek aan het In
Flanders Fields Museum. Na het middagmaal een bezoek aan het Yper Museum en dan…
op stap!
Gewapend met al die kennis gaan we op ontdekking in de stad. Een gids laat ons
kennismaken met de grootste blikvangers die onze kattenstad te bieden heeft :
Menenpoort, Vestingen, Rijselpoort met poortwachtershuis en saskamer, Zaalhof, Vismarkt,
Sint Maartenskathedraal, ... en af en toe stoppen we voor een lekkernij!
Voor dit programma heeft de groep geen bus nodig.
Programma
10.00 uur:

Koffie met bijschenk en kattenklauw

10.30 uur:
Bezoek aan het In Flanders Fields Museum en de tijdelijke tentoonstelling
		For Evermore.
12.00 uur:

Middagmaal Menu 3
dagverse soep, taptjesvlees met groentenkrans en krieltjes

13.30 uur:

Bezoek Yper Museum

14.30 uur:

Sneukelroute met gids

17.00 uur:

Einde of eventueel afsluitend drankje
Indien de groep interesse heeft om de Last Post bij te wonen, kan er ook
een broodmaaltijd geboekt worden om 18.00 uur.

Prijs:		

€ 48,00/pers.

Inclusief:

koffie met kattenklauw (€ 7,50/pers.), combi ticket beide musea
(€ 10,00/pers.), middagmaal zonder drank (€ 21/pers.),
proevertjes sneukelroute (€9,50/pers.)

+ Gids namiddag: €105 (of €210 voor groepen > 25 pers.)
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KUNST EN CULTUUR IN IEPER!
Tal van kunstenaars lieten zich op één of andere manier door Ieper inspireren. We starten
met één van de bijzonderste recente kunstprojecten: ComingWorldRememeberMe van Koen
Vanmechelen. Gedurende de vijf herdenkingsjaren, van 2014 tot en met 2018, werden 600 000
beeldjes uit klei gemaakt. Elk beeldje staat voor één van de slachtoffers die tijdens WO1 het
leven lieten in België. De installatie kon in 2018 bezocht worden en na afloop werd een groot
deel van de beeldjes aan de bezoekers en makers geschonken. Sedert 10 juli ’19 wordt met
de resterende beeldjes en het oerei een permanente installatie voorgesteld in het Provinciaal
Domein De Palingbeek. Tijdens een wandeling met gids verneem je alles over dit wel heel
bijzondere kunstwerk. Na de lunch bezoeken we het Merghelynck Museum met bijzondere
aandacht voor de bijzondere figuur van Arthur Merghelynck. We ontdekken tot welk prachtig
resultaat de passie en verzamelwoede van een edelman kan leiden! Laatste stop is de SintMaartenskathedraal met een bezoek aan het prachtig gerestaureerde schilderij “Het beleg van
Ieper” en aan de kunstschatten in de Sacra Kapel (die enkel toegankelijk is in dit dagprogramma)
waar o.a. het mooie polyptiek met Adam en Eva (omgeving Michiel Coxcie) te bewonderen valt.
Voor dit programma heeft de groep in de voormiddag de bus nodig.
Programma
10.00 uur

Koffie met bijschenk en kattenklauw

10.30 uur

Bezoek met gids aan de Landart Installatie Koen Vanmechelen in De
Palingbeek en een korte stop aan The Bluff.

12.00 uur

Middagmaal Menu 4 All-in : Picon als aperitief, dagverse soep, karbonaden
gestoofd met patersbier met sla en frietjes OF vispannetje, ijsje als dessert,
koffie, water op tafel en 1 glas wijn of bier

14.00 uur

Bezoek Merghelynck Museum met gids (max. 20 pers./gids)

15.30 uur

Pauze

15.45 uur

Bezoek aan de Sint-Maartenskathedraal met de Sacra Kapel

17.30 uur

Einde of eventueel afsluitend drankje
Indien de groep interesse heeft om de Last Post bij te wonen, kan er ook
een broodmaaltijd geboekt worden om 18.00 uur.

Prijs:		 € 41/pers.
Inclusief:

koffie met kattenklauw (€ 7,50/pers.), middagmaal All-In (€ 30/pers.),
ticket Merghelynck Museum (€ 3,50/pers.)

+ Gids voormiddag: € 70 (of € 140 voor groepen > 25 pers.)
+ Gids namiddag: €140 (of €280 voor groepen > 20 pers.)
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TEAMBUILDING IN IEPER
Ieper vormt het prachtige decor voor een geslaagde teambuilding.
Je kunt er hele leuke dingen doen:
• Een sneukelroute vol verhalen en Ieperse proeverijen
• Een brouwerijbezoek
• Escape Games
• Of ontdek de highlights van de stad via het Urban Hunt-spel
Ontdek alle mogelijkheden verder in deze folder en kom er alles over te weten in het à la
carte deel van deze brochure. Wij helpen je graag bij het uitstippelen van je uitstap.
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MEETING IN IEPER - INCENTIVES
Ook om intensief te vergaderen zit je in Ieper op het goede spoor.
Cultuurcentrum Het Perron
In de nabijheid van het station vind je
cultuurcentrum Het Perron;
Contact via zalen.ccieper@ieper.be.
32 personen + 32 personen + 24
personen in vergaderzalen + grote zaal
tot 360 personen theaterzaal tot 450
personen
Stadsschouwburg:
400 personen
Vleeshuis
Het historische Vleeshuis is een centraal
gelegen locatie met 3 vergaderzalen en
een totale capaciteit van 300 personen.
Contact via toerisme@ieper.be
1 x 25 personen, 1x 20 tot 100 personen,
1x 20 tot 120 personen*

Flanders Lodge:
info@flanderslodge.be
1 x 10 personen, 1 x 50 tot 80 personen*
Hotel Ariane:
info@ariane.be
1 x 20 personen, 1 x 25 tot 50 personen*
Albion Hotel:
info@albionhotel.be
2 x 8 personen, 1 x 14 tot 20 personen*,
1 x 60 tot 140 personen*
Novotel Ieper Centrum:
H3172-FO@accor.com
4 x 50 personen
(*: afhankelijk van zaalindeling)
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IEPER À LA CARTE
Je kan natuurlijk ook zelf je dagtrip uitstippelen door een keuze
te maken uit ons aanbod. Als je twijfelt aan de haalbaarheid
van bepaalde combinaties, contacteer ons en we helpen je met
plezier verder.
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BEGELEIDE WANDELINGEN
A. Kennismaking met Ieper
De gids laat je op deze wandeling
kennismaken met de hoogtepunten
van Ieper. Hij vertelt bondig de rijke
geschiedenis en neemt de groep onder
andere mee naar de Engelse kerk, de
Saint-George’s Memorial Church. Hij
toont het prachtige interieur van de SintMaartenskathedraal en van de Raadzaal
in het Ieperse stadhuis. Hij blijft ook
even stilstaan op de Grote Markt met de
imposante Lakenhallen. De wandeling
wordt afgesloten aan de Menenpoort.
Gids:
Duur:

€ 70 (max. 25 pers./gids)
2 uur

B. Ypre ten voeten
uit middeleeuws
De gids begeleidt je doorheen het
rijke verleden van het middeleeuwse
Ieper: je flaneert langs de majestueuze
Lakenhallen, de indrukwekkende SintMaartenskathedraal, het romantische
Lapidarium, het Vleeshuis, de Oude
Vismarkt, de Sint-Pieterskerk en het Steen.
Gids:
Duur:

€ 70 (max. 25 pers./gids)
2 uur

C. Ieper en de Eerste
Wereldoorlog
Tijdens deze wandeling brengt de
gids de groep langs de belangrijkste
oorlogsmonumenten van de stad. De
ontroerende Menenpoort, het Iers Kruis
en de stemmige Saint-George’s Memorial
Church zijn blijvende getuigen van het
oorlogsverleden van de stad. Tussenin
brengt de gids het verhaal van de oorlog en
maak je kennis met enkele aspecten van de
wederopbouw.
Gids:
Duur:

€ 70 (max. 25 pers./gids)
2 uur

D. Ieper en de Tweede
Wereldoorlog
Ook de periode 1940 – 1945 verliep
woelig voor Ieper. Niet in dezelfde mate
als de Groote Oorlog, maar wel belangrijk
genoeg om ook een monument voor de
overledenen van de Tweede Wereldoorlog
op de vestingen te plaatsen. De rol van de
Poolse pantserdivisie in de bevrijding komt
uitvoerig aan bod tijdens deze wandeling.
Gids:
Duur:

€ 70 (max. 25 pers./gids)
2 uur
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E. Op en onder de
historische Ieperse vestingen

e.1

De vestingen van Ieper zijn de best
bewaarde van ons land. Hun verhaal
begint tien eeuwen geleden, toen de stad
ontstond aan de oevers van de Ieperlee.
De toeristische vestingroute is 4,5 km
lang en heeft 5 mogelijke startpunten.
De wandeling gaat langs de Menenpoort,
Kasteelgrachten en de tenaille van de beer
met als blikvanger de passerelle over het
vestingwater. Bij de Rijselpoort ontdek je
de saskamer en het Poortwachtershuis.

Vertrek aan het onthaalcentrum De
Kazematten, naar Menenpoort, bezoek
IJskelder; via sluipgang naar passerelle
over Kasteelgracht, over Vaubanvestingen
naar Rijselpoort. Via de Rijselstraat
terug naar de Grote Markt. Eventueel
te combineren met een bezoek aan de
brouwerij De Kazematten (meer info
onder ‘andere activiteiten’).

Gids:
Duur:

€ 105 (max. 25 pers./gids)
3 uur

Het is ook mogelijk de route in te korten.
Je kunt dan kiezen uit:

e.2

Ieperse vestingen:
met Bourgondische torens
en saskamer.

Vertrek aan het Kruitmagazijn. Over
Bourgondische vestingen naar Bellepoort,
langs Majoorgracht naar Bourgondische
torens. Verder naar Britse militaire begraafplaats via de Rijselstraat terug naar
de Grote Markt.
Gids:
Duur:
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Ieperse vestingen:
van Vauban tot heden.

€ 70 (max. 25 pers./gids)
2 uur

© Kazematten Brouwerij

F. Op stap met de
Ieperse Bierambassadeur

G. De Nachtwacht:
avondwandeling

Bart Vermeulen, zytholoog, biersommelier
en gepassioneerd verteller, neemt
jullie mee op een tocht doorheen het
hedendaagse Ieper met één doel. Met
tientallen plezante anekdotes en historische
verhalen zal hij jullie ervan overtuigen dat
Ieper wel degelijk een bierstad was en nog
steeds is. Ga je mee op biervertelwandeling
met Bart of zijn collega’s? En natuurlijk
proeven we onderweg ook van het lekkere
gerstenat van hier! Starten of afsluiten
kan met een bezoek aan de stadsbrouwerij
De Kazematten waar Bart ook kind aan
huis is. Ook bierproeverstochten en
themadegustaties kunnen op maat van
iedere groep gemaakt worden.

De nachtwacht wacht jullie op nabij de
maquette, bovenaan de trappen aan de
Menenpoort. Hij staat er met hellebaard
en flambouw om 20.30 uur, na afloop
van de Last Post. Hij loodst jullie door de
duisternis van het middeleeuwse Ieper
en belicht enkele bekende en onbekende
middeleeuwse hoekjes van Ieper.
Gids:
€ 70 (max. 25 pers./gids)
Duur:
2 uur
Praktisch:
kan starten zodra het
donker is.

Gids:
Prijs:

€ 70 (max. 20 pers./gids)
€ 8/pers. voor het
brouwerijbezoek (gids +
1 degustatie inbegrepen)
Duur:
2 uur + eventueel 1uur
brouwerijbezoek
Praktisch: + prijs van de verbruikte
degustaties/gekozen bieren i
1 of 2 cafés onderweg
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H. Sneukelroute

I. Op de loop in Ieper

De Sneukelroute is een drie uur durende
wandeling door Ieper. Om de bezoeker
extra te verwennen tijdens deze
wandeltocht krijgen ze hier en daar een
lekkernij aangeboden. De route voert de
bezoeker langs minder bekende Ieperse
hoekjes. Het is een ideale formule
om al babbelend en knabbelend een
verrassende verkenning van Ieper te
beleven.

Bij Op de loop in Ieper komt de volledige
geschiedenis van Ieper aan bod. Er wordt
in groepjes van maximum 20 personen
gelopen. Er wordt gelopen aan een laag
tempo van 7 km per uur. Om de 700
meter wordt er gestopt om een verhaal,
anekdote of een interessant wist-je-datje
te vertellen. Bijvoorbeeld: Weten jullie
vanwaar de naam Wieltjesgracht komt?

Prijs:
Duur:
Gids:
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€ 11/pers. voor
de proevertjes
3 uur
€ 105 (max. 25 pers./gids)

Duur:
Gids:

2 uur
€ 70 (max. 20 pers./gids)

J. 1000 jaar Yper
Een doorgedreven kennismaking met het
historische Ieper. De vijf thema’s die je
terugvindt In het Yper Museum ontdek
je hier in de stad zelf. Het ontstaan van
Ieper bij het water, rijkdom door de
lakennijverheid, maar ook verval door pest
en geweld. Ook Ieper als bisschopsstad
komt in deze wandeling aan bod.
Duur:
Gids:

2,5 uur
€ 105 (max. 25 pers./gids)

K. Ieper - waterstad aan de
Ieperlee
Water was van goudwaarde voor het
middeleeuwse Ieper en bepaalde de
opbouw van de stad. Een gloednieuwe
wandeling in de reeks “Verhalen voor
onderweg” loodst je langs het traject van
de Ieperlee binnen, onder én buiten de
stad bij de Verdronken Weiden.
Duur:
Gids:

2 uur (3 uur met Verdronken
Weiden inbegrepen)
€ 70 (€ 105 voor
programma van 3 uur)
(max. 25 pers./gids)

L. Ieper: de wederopbouw
Reeds vanaf 1919 kwamen de Ieperlingen
terug naar hun verwoeste stad. Er waren
verschillende visies over de toekomst van
Ieper, maar de Ieperlingen beslisten om
de handen zelf uit de mouwen te steken.
Deze wandeling is ook mogelijk in de
deelgemeenten van Ieper.
Duur:
Gids:

2 uur
€ 70 (max. 25 pers./gids)

M. Mysterieus Ieper
Wat je nog niet wist over Ieper, dat kom
je hier te weten. Op meerdere plaatsen
gaan ook de deuren open voor wat het
publiek normaal niet te zien krijgt.
Duur:
Gids:

2 uur
€ 70 (max. 25 pers./gids)

N. Door haar ogen, vrouwen in
de Ieperse geschiedenis
Steden met een rijk verleden hebben dat
vaak te danken aan belangrijke mannen.
Maar in de Ieperse geschiedenis was vaak
een rol weggelegd voor de vrouw. Tijdens
deze wandeling kom je meer te weten
over deze markante dames en ontdek je
het dagelijks leven van de volksvrouw.
Duur:
Gids:

2 uur of 3 uur
€ 70/€105
(max. 25 pers./gids)
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MUSEA
A. In Flanders Fields Museum
Meer dan 100 jaar geleden was de streek
rond Ieper het decor van één van de meest
verwoestende conflicten uit de geschiedenis. Nu
ook de laatste getuigen gestorven zijn, is het In
Flanders Fields Museum meer dan ooit de poort
naar de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen.
Het museum confronteert de bezoeker met de
gevolgen van Den Grooten Oorlog.
De tentoonstelling met pakkende videoprojecties,
unieke geluidsfragmenten en de meest moderne
multimediatoepassingen dompelt je onder in het
leven aan het front. Elke bezoeker krijgt ook een
poppy-armband waarmee hij vier persoonlijke
verhalen van ‘de kleine man’ uit Den Grooten
Oorlog kan ontdekken. Door in te loggen kun je in
contact komen met je evenmens in de oorlog een
eeuw geleden. . Met het inplanten van een aantal
nieuwe displays zorgde het In Flanders Fields in
2021 voor een nog intensere beleving. Ook de
relatie met het hedendaagse landschap wordt
verder uitgediept.
www.inflandersfields.be

Prijs:
Extra:
Duur:
Gids:
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Museum: € 8/pers.
(voor groepen vanaf 15 pers.)
Bezoek belforttoren: € 2/pers.
1,5 uur
Het museum is interactief, maar kan
eventueel met een audioguide of
gids bezocht worden.
€ 2,00 per audioguide
€ 90 / gids

For Evermore
Tijdelijke expo van 28 april 2023 tot 18
februari 2024.
De expo gaat op zoek naar de
betekenis en het belang van militaire
begraafplaatsen en herdenkingen.
Ticket inbegrepen in ticketprijs In
Flanders Fields Museum.
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B. Yper Museum

Prijs:

Heeft Ieper het eeuwige leven? Je zou het
bijna denken, na meer dan duizend jaar
geschiedenis. Het is een stad met wel zeker
negen levens: lakenstad, middeleeuwse
grootstad, vestingstad, militaire stad,
verwoeste en wederopbouwstad,
kattenstad, vredesstad en westhoekstad.
Het Yper Museum neemt je mee door elf
eeuwen Ieper.

Duur:
Gids:

www.ypermuseum.be
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€ 5/pers.
(groepen vanaf 15 pers.)
Combinatie met het
In Flanders Fields Museum:
€ 10/pers.
1 uur
Het museum kan
ook met een gids
bezocht worden. € 90/gids
(max. 25 pers./gids. max. 2 gidsen/groep)

19.11.22
12.03.23

EXPO

Lakenhallen
Grote Markt
Ieper

LOUISE / EDITH
Op 22 november 2022 is het exact 100 jaar geleden
dat Louise De Hem overleed. Deze Ieperse kunstenaar
maakte aan het einde van de 19de eeuw furore met
haar mooie pastels. Als vrouwelijk kunstenaar slaagde
ze er in een internationale carrière uit te bouwen. Niet
gemakkelijk in die periode. Ze won regelmatig prijzen op
internationale salons zoals Londen, Parijs en Saint Louis
(VS). De bourgeoisie liet zich maar wat graag portretteren
in haar studio. Maar ze observeerde even graag het
plattelandsleven rond Ieper en stelde in haar werk sociale
kwesties aan de kaak.
Hedendaags kunstenaar Edith Dekyndt maakt speciaal voor
deze tentoonstelling een nieuw werk, geïnspireerd op het
oeuvre en leven van Louise De Hem. Zij is eveneens in
Ieper geboren en keert voor deze opdracht eenmalig terug
naar haar eigen oorsprong en kindertijd.
19 november 2022 – 12 maart 2023
Ticket inbegrepen bij toegang YM
www.ypermuseum.be/louise-edith
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C. Merghelynckmuseum
Dit herenhuis is een perfecte reconstructie van het gebouw uit 1774. In prachtig
aangeklede salons en boudoirs zie je
originele Franse stijlmeubelen, schilderijen
en zilverwerk, gered uit de branden van de
Eerste Wereldoorlog. Er is ook een unieke
collectie Chinees en Japans porselein. De
gids vertelt hier op een schitterende en
ludieke manier over het wel en wee van
de familie Merghelynck. Het buitenbeentje
onder de musea!
Prijs:
Gids:

Duur:
Tip:

Duur:
Prijs:

€ 3,50/pers.
enkel te bezoeken onder
begeleiding van een gids: € 70
(max. 20 pers./gids)
1,5 tot 2 uur
Hoe word ik lakei/dienstmeid
in het Merghelynckmuseum?
Specifieke rondleiding voor
gemengde groepen
(gezinnen met kinderen,
niet voor volwassen-groepen)
1,5 uur
Kinderen: € 2/pers.
(tot 12 jaar)
Volwassenen: € 3,50/pers.
+ Lakei/Dienstmeid: € 70
(max. 20 pers./gids)

Tip: Dorpsbezoek Beauvoorde
Arthur Merghelynck droeg zijn adellijke
titel hoog in het vaandel. Onder het motto
‘noblesse oblige’ zette de kasteelheer
zich in voor een aantal nobele doelen: het
welzijn van zijn dorp Wulveringem en het
behoud van een merkwaardig monument
Kasteel Beauvoorde. Ontdek via een geleide
dorpswandeling het levensverhaal van Arthur Merghelyck en zijn dorp Wulveringem.
Tijdens de wandeling kom je meer te weten
over het leven van Arthur Merghelynck en
de boeiende geschiedenis van de dorpen
Wulveringem en Vinkem.

24

Duur wandeling: 1u30 min.
Prijs:
60 euro voor een groep van
max. 20 personen.
Optie met huifkar: 360 euro
voor een groep van
max. 25 personen
Contact: kasteel.beauvoorde@herita.be
058 29 92 29
www.kasteelbeauvoorde.be

D. Hooge Crater Museum
Op de plaats waar één van de hevigste
slagvelden van Ieper uitgevochten werd, en
recht tegenover Hooge Crater Cemetery, is
een uniek WO I museum gevestigd in een
gerestaureerde kapel. De reconstructies
van oorlogstaferelen, de uitgebreide
collectie wapens, de uitrustingen en unieke
foto’s maken van dit museum een echte
aanrader! Men kan ook genieten van een
indrukwekkende collectie ‘Trench art’ in
de gezellige cafetaria. Er is een gedeelte
op maat van groepen en de filmzaal biedt
je een uniek zicht op de slagvelden rond
het Hooge. Met de titel ‘The best private
museum in Flanders Fields’ staat dit
museum garant voor een geslaagd en
leerrijk bezoek over de grote oorlog!
Vlak naast het Hooge Crater Museum
bevindt zich instappunt Oost van de
Ieperboog. Daar wordt het front van
de centrale Ieperboog belicht alsook de
kasteelparken die de omgeving van Ieper
voor de Eerste Wereldoorlog rijk was.
Prijs:
€ 6/pers.
Gids:
meerprijs van € 35/uur
Duur:
1 uur
Opgelet: Gesloten op maandag
Instappunt Ieperboog Oost
gratis toegankelijk
Info:
www.hoogecrater.com

E. Poperinge: Talbot House

F. Poperinge: Hopmuseum
In Poperinge, de hoofdstad van het goede
leven, vind je het unieke Hopmuseum. In
de Stadsschaal, een parel van industriële
archeologie, wordt het verhaal van de Belgische hop- en biercultuur verteld.

Eind 1915 openden de Britse
legeraalmoezeniers Philip ‘Tubby’
Clayton en Neville Talbot een Clubhuis
in een prachtige achttiende-eeuwse
hophandelaarswoning in Poperinge. Als
‘Every Man’s Club’ zou de plek uitgroeien
tot het bekendste soldatenhuis van het
Britse leger. In 1917 werd het pand zelfs
te klein voor de vele duizenden mannen
die er wat ontspanning en rust kwamen
zoeken. Het aanpalende hopmagazijn in
de tuin werd ingepalmd als Concert Hall,
waar theater en muziek de oorlog voor even
hielpen vergeten. Nu neemt Tubby Clayton
je mee naar de toenmalige stad. Hij vertelt
je de vele verhalen van het huis, en laat je
proeven van de verschillende authentieke
ruimtes: het Huis met de zolderkapel,
de prachtige tuin en de tot verbeelding
sprekende Concert Hall. Een verademing tot op vandaag!

… van de aanleg van het hopveld tot het
plukken van de bellen …
… van de gastronomische hopscheuten tot
het ambachtelijke bier …
… van de folklore tot het heden … Topper
in het museum is de Belgische Biercollectie. Ontdek de rijkdom van ons bierland,
meer dan 2.500 verschillende bieren staan
opgesteld in de 20 meter lange vitrine. Het
museumbezoek sluit je uiteraard af met een
hopperijk biertje!
Prijs:

Gids:
Duur:

€ 7,50/pers.
(inclusief Poperings streekbier
gebrouwen door bio-brouwerij
De Plukker)
€ 60/gids (max. 30 pers./gids)
1,5 uur

DEGUSTATIETOUR
Tijdens het bezoek zijn 2 degustatiebieren
en 2 streeklekkernijen inbegrepen.
Prijs:
Gids:
Duur:

€ 12/pers.
(inclusief 4 degustaties)
€ 60/gids (max. 20 pers./gids)
1,5 uur

Prijs:

€ 8,00/pers.
(inclusief kopje Engelse thee)
Schoolgroep € 5,5/pers.
Aantal: 50 personen
Duur:
1,5 uur
Opgelet: Poperinge ligt op ongeveer
12 km van Ieper. Het museum
is open van 10 tot 17.30 uur
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G. Zonnebeke: Memorial
Museum Passchendaele 1917
De interactieve opstelling, dugout en
loopgraven van het MMP1917 brengen het
verhaal van de Slag bij Passendale. Deze
slag staat bekend als één van de bloedigste
veldslagen uit WOI met zo’n 600000
slachtoffers voor een terreinverschuiving
van 8 km. Het museum ligt in het
kasteeldomein van Zonnebeke waar je
de ‘Passchendaele Memorial Gardens’
kan bezoeken. Vlakbij ligt ook Tyne Cot
Cemetery, de grootste Commonwealth
begraafplaats ter wereld.
Prijs:
Duur:
Gids:

Ergens in Vlaamse velden – op een steenworp van Tyne Cot Cemetery - hét symbool
van de onuitwisbare sporen die WOI in
deze streek heeft getrokken – vind je
Sint-Jozef, een kaasmakerij uit het interbellum. In dit prachtige stukje erfgoed brengen
we de rijke traditie van het kaasmaken op
een boeiende, interactieve manier opnieuw
tot leven en leer je alles wat je altijd al
wilde weten over kazen maar nooit durfde
te vragen.
€ 5/pers.
Kaasdegustatie voor groepen
na bezoek: € 3/pers.
Gids:
€ 35 (max. 20 pers./gids)
Duur:
1,15 uur
Opgelet: 15 februari tot 15 november:
7/7 open op afspraak voor
groepen
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Onze kaasmeester leert je alle geheimen
van het ambacht. We maken kaas in
groepjes. Verse melk wordt stapsgewijs in
kaas getransformeerd.
Ondertussen leren we het product
‘kaas’, zijn herkomst en zijn plaats in de
voedselketen kennen. We werken samen
en maken kennis met de specifieke
terminologie van het proces.
Prijs:

€ 10/pers.
(museumbezoek, workshop &
gids
inbegrepen).
Duur:
2 uur
Praktisch: vanaf 6 personen en binnen
de openingsuren van het
museum

€ 8/pers.
2 uur
€ 70 - op aanvraag
(max. 25 pers./gids)

H. Passendale:
de Oude Kaasmakerij

Prijs:

WORKSHOP

KAAS- EN BIERPROEVERIJ
Ontdek de boeiende wereld van de (lokale)
gekende bieren en van de diversiteit van
onze prachtige kazen. De gids neemt de
groep mee naar het land van het ‘goede
leven’: de Westhoek heeft een traditie
van streekproducten: proef vier kazen met
verschillende bieren.
Prijs:

I.

€ 15/pers.

Diksmuide:
Museum aan de IJzer

De museale invulling van het Museum
aan de IJzer legt de focus op de BelgischDuitse confrontatie tijdens de Eerste
Wereldoorlog en de Vlaamse ontvoogding.
De museale invulling focust hierbij op
de vredesgedachte. Als leidraad hierbij
gebruiken we de leuze: ‘Wat rest van het
leven. Wat blijft van het land’.

Wat rest van het leven?
‘Hoe proberen de soldaten een normaal
leven te reconstrueren aan het front?’,
‘Wat nemen mensen mee als ze plots
op de vlucht slaan?’, ‘Op welke manier
probeerden frontsoldaten terug thuis de
oorlog te verwerken?’... Op een impliciete
manier wordt hierin ook de vredesgedachte
meegegeven.

Prijs:
€ 4/pers. vanaf 15 personen
Duur:
1 à 1,5 uur
Praktisch:
elke dag van 1 april tot en
met
15 november van 10 tot 18*uur
16 november tot 31 maart op
dinsdag en donderdag van 9.30
tot 16* uur
(* laatste ingang 30 min vroeger)

Wat blijft van het land?
Uiteraard verwijst deze uitdrukking naar de
littekens die de oorlog in het omliggende
landschap trok en legt ze verbanden met
de verdere omgeving aan de IJzer. Maar
‘Wat blijft van het land’ verwijst eveneens
naar het Belgisch patriottisme bij het
uitbreken van de oorlog en het Vlaamsnationalisme en de Vlaamse Beweging
tijdens en na WOI. We vertrekken hierbij
van de specifieke geschiedenis van de
IJzertoren als monument en willen de
bezoeker doorheen de tentoonstelling laten
reflecteren over nationale identiteit.
Prijs:

€ 9/pers. (vanaf 20 pers.,
gids inbegrepen)
Duur:
2 uur
Opgelet: Diksmuide ligt op 25 km van
Ieper. Gesloten 3 weken na de
kerstvakantie.

J.

Dodengang

Bezoek aan de beruchte Dodengang.
In Kaaskerke lag tijdens de Eerste
Wereldoorlog één van de verst
vooruitgeschoven Belgische posten, de
Dodengang. Dit complex van loopgraven
heeft zijn naam niet gestolen. Gevechten
tussen Belgen en Duitsers eisten tijdens
vier jaar strijd een bloedige tol aan
mensenlevens. Vandaag is de Dodengang
met zijn bezoekerscentrum een getrouwe
restauratie van die Belgische voorpost.
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BEGELEIDE RONDRITTEN
3

met eigen bus

A. Speuren naar sporen van de
Grooten Oorlog
Tijdens deze tocht brengen we het verhaal
van ‘den Grooten Oorlog’ aan de hand van
sporen die nog in het landschap te vinden
zijn. Er is keuze tussen:
a.1

Klassieke Ieperboog Noord

Tijdens deze rondrit maken we kennis met
de gasaanval van 1915. We verkennen de
omgeving van Passendale waar de geallieerde legers in onmenselijke omstandigheden
in 1917 een infanterieaanval op de Duitse
linies lanceerden.
We starten onze tocht met een bezoek aan
Essex Farm Cemetery en de gerestaureerde
verbandpost waar John McCrae werkte.
Deze Canadese dokter schreef het
beroemde gedicht ‘In Flanders Fields’. Via
de Duitse begraafplaats in Langemark rijden
we naar de grootste Britse dodenakker
Tyne Cot Cemetery in Passendale. Van
hieruit overzien we het slagveld van 1917
en genieten van dit onovertroffen staaltje
van Britse tuinarchitectuur. Via Zonnebeke
en de Franse begraafplaats Saint-Charles de
Potyze keren we terug naar Ieper.
Gids: € 105 (één gids/bus)
groep moet eigen bus voozien
Duur: 3 uur
a.2

Klassieke Ieperboog Zuid
Wijtschate - Mesen - Kemmel

Dit meer zuidelijke gedeelte van de
frontlijn is landschappelijk erg interessant
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en doorkruist een deel van het groene
Heuvelland. We bezoeken eerst de
gerestaureerde site van Hill 60, het laatste
stukje authentieke slagveld in Vlaanderen.
We zien er de resultaten van diverse
mijnexplosies. We zetten onze tocht voort
en speuren naar resten van de aanval
van 7 juni 1917 toen 19 dieptemijnen
ontploften. De Vredestoren in het Iers Park
van Mesen is een baken in het landschap
die het offer van het Ierse volk, zowel
Katholieken als Protestanten blijvend wil
herdenken. In Ploegsteert bezoeken we
het indrukwekkende monument voor
de vermisten en de begraafplaats. Via
één van de grootste Commonwealth
begraafplaatsen, Bedford House Cemetery
keren we terug naar Ieper.
Gids: € 105 (één gids/bus)
groep moet eigen bus voozien
Duur: 3 uur
a.3
Hoogtepunten/Instappunten 		
Frontlijn Ieperboog
‘Het landschap van nu als getuige van toen’.
De frontlijn rondom Ieper, de Ieperboog,
werd bepaald door enkele opmerkelijke
hoogteverschillen. Op deze rondrit bekijk
je Ieper vanop deze veelzeggende plaatsen
in het landschap. Honderd jaar na de
wereldbrand is het oorlogslandschap van
vandaag immers de laatste getuige van het
conflict.
De drie instappunten, Noord, Oost en Zuid,
verkennen de nog steeds zichtbare relicten
langs de Ieperboog. Instappunt Noord,
gelegen in de wederopbouwhoeve Klein
Zwaanhof, belicht de Tweede slag bij Ieper,

bij Pilkem Ridge. Vanuit dit instappunt
maak je ook een korte wandeling tot aan
de Yorkshire Trench; een gerestaureerd
Brits loopgravenstelsel. Via enkele kleine
begraafplaatsen ga je naar instappunt
Oost, naast Hooge Crater Museum, waar
Bellewaarde Ridge wordt belicht.
De route gaat verder via de waardevolle site
Hill 60 en de immense krater, Caterpillar.
Instappunt Zuid ligt in het provinciedomein
De Palingbeek en biedt inzicht op de ondergrondse oorlog van Hill 60 tot Sint-Elooi.
Aan de hand van de digitale applicatie kun
je historische foto’s bekijken. (Palingbeek
enkel in rondrit van 4 uur.)
Gids:
Duur:

€ 140 (één gids/bus)
groep moet eigen bus voorzien
4 uur of ingekort naar twee
instappunten (Noord + Oost of
Oost + Zuid) in 3 uur
(€ 105 voor de gids)

B. Themarondrit: De balans van
vier oorlogsjaren
Telkens 100 jaar na datum werd de voorbije jaren stil gestaan bij overheersende
momenten uit de Eerste Wereldoorlog. Via
het verhaal van John McCrae bij Essex Farm
Cemetery en de eerste gasaanval in april
1915, ga je naar de Canadese gevechten bij
het Hooge en Hill 62 in 1916. De tekenen
van de mijnenslag van juni 1917 zijn nog
zichtbaar bij Hill 60 (Caterpillar) of de “Pool
of Peace” in Wijtschate. 1918 is een jaar vol
verhalen van het aankomende einde: het
Lente-offensief van de Duitsers, operatie
Georgette op de Kemmelberg en de inbreng
van de Amerikaanse troepen langs de
Kemmelseweg brengen je terug naar het
hart van de stad.
Gids:

Duur:

105 euro
(max. 25 personen per gids)
groep moet eigen bus voorzien
3 uur
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C. Delicatessenprocessie

D. Piconroute

We toeren rond in het mooie landschap van
het Ieperse Ommeland en verwennen je
met enkele lekkernijen van bij ons. De gids
vertelt je leuke historische weetjes over de
streekbezienswaardigheden. We stoppen
in Langemark bij een artisanale chocolatier.
We proeven ook van verschillende
kaassoorten vergezeld van een
Passendalebier in De Oude Kaasmakerij.
We maken in Heuvelland kennis met een
authentieke Vlaamse wijnboer. Op deze
manier leer je Ieper en omgeving kennen
vanuit een andere hoek. Eens proberen?

Tijdens de tocht leren jullie verschillende
soorten bereidingen met Picon kennen
en vernemen jullie ook een stuk van de
geschiedenis van het brouwsel. Telkens
krijgen jullie een degustatie aangeboden
met een stukje cultuur.
Meer info: www.piconroutes.com

Prijs:

€ 13,95/pers. voor de
verschillende snacks
Gids:
€ 140 (één gids/bus)
groep moet eigen bus voorzien
Duur:
4 uur
Praktisch: Niet op zon- en feestdagen
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E. Tocht wederopbouw
De Eerste Wereldoorlog liet Ieper en de
omliggende omgeving volledig vernield
achter. Vol goeie moed begonnen de
Ieperlingen aan het ruimen van het puin en
de eerste steenlegging van hun verwoeste
stad. De gids gaat mee met uw bus en
toont u plekjes waar de wederopbouw een
impact had op de omgeving.

4

BEGELEIDE FIETSTOCHTEN
A. Fietstocht met gids: het vlakke
waterrijke Ieper
We volgen een heel vlak traject van
ongeveer 30 kilometer. Daarin belichten
we de economische, ecologische en
zelfs militaire rol die ‘water’ in en rond
Ieper speelt en gespeeld heeft. Langs
de oostelijke vestingen bereiken we
Zillebekevijver, eeuwenlang en tot
op vandaag van groot belang voor de
drinkwatervoorziening. Verderop rijden
we langs de oude vaart Ieper-Komen
(of hoe een economische mislukking
een ecologische troef werd) en bereiken

we ook het Ieperleekanaal. Bij Essex
Farm Cemetery vertellen we over de
medische hulppost waar John McCrae in
1915 het bekende gedicht ‘In Flanders
Fields’ schreef. Via het sas van Boezinge
keren we terug naar Ieper met een korte
stop aan ‘Carrefour des Roses’ (eerste
gasaanval) of even een kort bezoek aan de
Yorkshire Trench (Britse deep dug-out en
loopgrachten).
Gids:
Duur:

€ 140 (max. 20 pers./gids) excl. fietsen
4 uur
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c.1

Fietstocht Instappunt Noord

Traject: Grote Markt, Ieperlee kanaal, Essex
Farm Cemetery (plaats waar John McCrae
het gedicht In Flanders Fields schreef), Carrefour des Roses, Instappunt Noord/Yorkshire Trench & Dug Out, Wieltje, Franse
begraafplaats Saint Charles de Potyze.

B. Fietstocht: het groene Ieper
Deze fietstocht legt een meer golvend
parcours af. Via de vestingen en het
Bijlanderpad leidt de gids de fietsers naar
het provinciedomein De Palingbeek. Via
mooie fietspaden gaat de tocht verder naar
de Polygoonbossen in Zonnebeke.
Na een stop wordt de weg terug naar
Ieper aangevat. Het traject loopt over 30
kilometer. Uiteraard is het oorlogsverhaal in
deze regio nooit veraf.
Gids:
Duur:

€ 140 (max. 20 pers./gids)excl. fietsen
4 uur

C. Ieperboog: fietsen en
wandelen naar de instappunten
Deze drie verschillende fietstochten
staan volledig in teken van de ‘zichtbare’
relicten in het landschap van de Eerste
Wereldoorlog rond Ieper. Je volgt de
boogvormige frontlijn, ook gemarkeerd door
de nieuw aangeplante herdenkingsbomen,
die gedurende de oorlogsjaren bijna gelijk
bleef rondom het centrum van Ieper. De
instappunten langs de Ieperboog: Noord,
Oost en Zuid zijn halteplaatsen tijdens de
fietsroute voor een korte wandeling langs
echte herinneringen in het landschap.
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c.2

Fietstocht Instappunt Oost

Traject: Grote Markt, Franse begraafplaats
Saint- Charles de Potyze, Begijnenbosstraat,
’t Hooge/instappunt Oost, Hill 62 en
Zillebekevijver.
c.3

Fietstocht Instappunt Zuid

Traject: Grote Markt, Zillebekevijver, Hill 60,
Caterpillar, Palingbeek/instappunt Oost/The
Bluff, Sint-Elooi krater en Bedford House
Cemetery.
Gids:
Duur:

€ 140 (max. 20 personen per
gids) - excl. fietsen
4 uur

5

ANDERE ACTIVITEITEN
A. Brouwerij De Kazematten

B. Roeien op de vestingen

De unieke historische Kazematten van het
Houten Paard aan de Rijselpoort in Ieper
werden omgetoverd tot een authentieke
brouwerij, waar o.a. de bieren Wipers Times
en Grotten Santé worden gebrouwen. Ben
je nieuwsgierig naar de historie van deze
site, de werking of het verhaal achter de
brouwerij, dan verwelkomen we je graag
op één van onze brouwerijbezoeken. In het
kader van de groepsarrangementen van de
dienst toerisme wordt een brouwerijbezoek
van 1 uur aangeboden. Het brouwerijbezoek
omvat standaard volgende onderdelen:
verwelkoming, vertoning van de
brouwerijfilm, rondleiding door de brouwerij
en een degustatie van een biertje. Er is
ook een shop bij de brouwerij. Een bezoek
zonder reservatie is mogelijk op zaterdag
van 15u00 tot 17u00. Van de paas- tot
de herfstvakantie ook op donderdag- en
vrijdagnamiddag.

Van op het water zien onze historische
vestingen er het mooist uit. Wie dit wil
beleven, wandelt over het idyllische
bruggetje van restaurant Pacific Eiland
en meldt zich bij de receptie. Er zijn 10
roeibootjes, elk geschikt voor vier personen.
Een unieke gelegenheid om tot rust te
komen. Nadien kun je genieten van warme
appeltaart met een heerlijk kopje koffie, op
het terras van restaurant Pacific Eiland.

Duur: € 10/pers. inclusief 2 degustaties.
Minder dan 15 personen:
forfait van € 120,00 + € 7/pers.
Opgelet: Niet op zaterdag na 15u en niet
op zondag. Forfaitprijs voor
groepen < 15 pers.

Prijs:

€ 13/pers.
(roeien, taart en koffie)
Duur:
1,5 uur
(waarvan half uur roeien)
Zonder taart: €10/half uur/boot
(max 4 pers./boot)
Opgelet:
Kan niet op dinsdag
Info:
www.pacificeiland.be

C. Wijngoed Zilvercruys
Ieper brouwt niet enkel bier, maar maakt
ook wijn op haar grondgebied. Wijngoed
Zilvercruys is een wijngaard van 3,54
hectare groot en telt 13.000 wijnstokken
nabij Steenstraete. Tijdens een rondleiding
in de wijngaard hoor je naast het verhaal
van het wijngoed en de productieprocessen
ook de lokale geschiedenis. De
Steenstraetse Hoppewijn is uniek in de
wereld, Een creatie van de wijnbouwer, en
is door de internationale pers met grote
belangstelling onthaald.
Prijs:
Duur:
Info:

€ 8/pers. met 4 degustaties
1,50 uur
www.zilvercruys.be

33

D. Drie spannende
escapegames
+ twee stadsspellen
Met The Longest Hour, Virus Escape:
Scientists en Virus Escape: Criminals telt
Ieper drie unieke en spannende escape
games. Elk spel speel je in teams van 3 tot
7 personen, zodat je tegelijk met tot wel 20
man kan proberen te ontsnappen.The Longest Hour was het eerste escape game van
België en is nog steeds een van de meest
geliefde. In Virus Escape kruip je in de huid
van wetenschappers of van criminelen, in
een originele en zenuwslopende strijd tegen
de klok én tegen elkaar.
Er zijn ook 2 spannende stadsspellen ter
beschikking: Operation Mindfall en Magic
Portal.
Prijs:
€ 20/pp
Duur:
1 uur
Praktisch: max. 7 spelers per spel,
21 in totaal
Info:
www.escapegames.be

E. Urban Hunt
Urban Hunt is een uniek stadsspel waarbij
je een strategie bedenkt om geheimen te
ontdekken, cryptische hints te kraken en
andere teams een hak te zetten. Bijzondere
weetjes over Ieper, dronebeelden,
mysterieuze geluidsfragmenten, tekeningen
van historische Ieper figuren en ZuidAfrikaanse instructies maken van dit alles
een unieke ervaring. De competitie tussen
de teams wordt via het live scorebord
aangewakkerd. Urban Hunt is dé ideale
groepsactiviteit voor gezinnen, vrienden,
bedrijven, scholen en jeugdbewegingen.
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Prijs: 		

Duur: 		

Praktisch:
Info: 		

€12/pers., korting voor
scholen & jeugdbewegingen
2u (10 min voorbereiding
+ 90 min spel + 20 min
hergroepering & nakaarten)
Van 2 tot 140 deelnemers
www.urbanhunt.be

F. GPS-spel in Ieper:
de Groote Oorlog
Interesse om het verhaal rond ‘De
Groote Oorlog’ op een originele manier
te beleven? We nemen je mee langs de
mooiste plekjes van de stad. Gewapend
met instructiebundel en GPS zoeken de
deelnemers, verdeeld in verscheidene
teams, hun weg door Ieper. Ieder team
legt met behulp van de GPS een geheel
eigen route af, onafhankelijk van de andere
teams. Op elke locatie volgt een leuke
opdracht: praktische proeven, raadsels,
teambuildingsopdrachten, fotocases…
Welk team scoort het best op de verschillende proeven? Wie kan het kruiswoordraadsel volledig invullen en wie vindt als
eerste het antwoord op de rode draad en
wint een prijs?
Prijzen: vanaf 15 personen: € 27 pp
vanaf 10 personen: € 35 pp
Duur: 3 uur, half uurtje briefing,
gevolgd door spel en
prijsuitreiking.
Praktisch: min. 10 deelnemers
Info:
www.outsideadventure.be

G. Virtual Experience
& Lasershooting
Ontdek de oneindige mogelijkheden van
VR: entertainment, inspiratie, fun & emoties. Je kunt dit combineren met laserhooting en nog heel wat andere interactieve
spelen.
Info:

www.kostumation.be

H. Urban Golf in Ieper –
Outside Adventure
Urban Golf? Dit is de informele variant van
de golfsport. Voor iedereen die eens wat
anders wil, minder regels, minder etiquette,
geen “Golfvaardigheidbewijs” nodig en
geen speciale outfit. Je speelt met reguliere
golfclubs, maar met onschuldige rubberen
balletjes.
De binnenstad van Ieper doet dienst als
golfterrein. Speciaal voor jou hebben wij
een schitterende route uitgestippeld.
We starten nabij de Laken-hallen. Via de
Grote Markt trekken we naar de Ieperse
Vestingen, om daar de tocht verder te
zetten.
Als doelwit kunnen een standbeeld, zitbank,
afvoerrooster of verlichtingspaal dienen.
Prijs:
Duur:
Info:

€ 20/pers. (inclusief drankje)
Min. 12 betalende deelnemers
2 uur
www.outsideadventure.be

I. City Golf
Ieper, een stad die geschiedenis ademt en
waar de slag om Ieper alom tegenwoordig
is. Wat is ‘de slag om Ieper’ en waarom
was deze zo belangrijk? Beleef City Golf en
ontdek tijdens deze unieke tour door Ieper
de leukste verhalen en anekdotes over de
stad Ieper. Sla een balletje op 6 locaties
zoals o.a. de Grote Markt, Kazematten en in
de schaduw van de Sint-Maartenskerk.
Prijs:
€ 20/pers.
Duur:
2 uur (zonder pauze) - 3,1 km
Inbegrepen: golfinitiatie, huur
golfmateriaal, begeleiding
gedurende het ganse parcours
en een verzekering in geval van schade.
Groepstarieven vanaf 12 personen
Info:
www.city-golf.be

J. Poortwachter
Ontdek Ieper op een heel andere manier en
laat je begeleiden door onze poortwachter,
die je graag enkele wistjedatjes vertelt
over de vele onbekende smalle straatjes
die onze stad rijk is. We starten met een
huisgemaakte picon op ons terras. Na de
wandeling kan je bij ons terecht voor een
tapas en een hoofdgerechtje.
Prijs:
Info:

€ 35/pers.
www.denolifant.be
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K. In de voetsporen
van Baron de Vinck
Wil je als groep in de voetsporen treden van
Baron de Vinck, de Baron van Bellewaerde,
anno 1919?
Over het pionierswerk van Gaston de Vinck
is een wandeling ontwikkeld waarin de
wederopbouw van de verwoeste streek
wordt verteld met een centrale rol voor
de terugkeer van de familie de Vinck.
Met brieven, getuigenissen en foto’s uit
het familiearchief in de hand, neemt een
vertelgids je mee langs de overgebleven
relicten rond Hooge en Bellewaerde. En
die zijn niet min: we kunnen nog een stuk
van het verwoeste landschap herkennen
en het heropgebouwde kasteel van de
baron bewonderen. Het hoogtepunt van de
wandeling is de betonnen noodwoning van
de baron, de enige van het type Jouret &
Speltincx dat in Vlaanderen nog te zien is.
Gids:
Duur:

€ 75(max. 25 pers/gids)
2,5 uur

L. Wipers Times Tour
Toen enkele soldaten van de Sherwood
Foresters een drukpers vonden in de
ruïnes van Ieper, kon hun geluk niet op.
Drie jaar lang schreven ze de Wipers
Times, dikwijls vanuit de loopgraven.
Het krantje, vol hilarische advertenties
en uitdagende grappen, werd al snel hét
gespreksonderwerp in het Britse leger.
Met je eigen kopie in de hand, vergezel je
onze gids in hun voetsporen langs duistere
de steegjes van Ieper, een kraterlandschap
en begraafplaats. Na heel wat grappige
anekdotes en hilarische verwijzingen,
kan je genieten van een breughelmaaltijd
in het Hooge Crater Museum waar we
exclusief toegang krijgen tot loopgraven
en een bunker. Eindigen doen we in de
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kazematten onder de vestingen. Daar is nu
de Brouwerij Kazematen gevestigd. Na een
rondleiding degusteren we enkele varianten
van het Wipers Times bier. Een Belgisch
kwaliteitsbier, de perfecte match bij Britse
humor!
Prijs:

Duur:
Info:

Fietstocht vanaf € 63,00
Autocar vanaf € 45
(excl transport) - (mini)bus
vanaf € 96
7 uur
www.hoogecrater.com

M. Astrolab Iris
In het afgelopen decennium groeide
volkssterrenwacht Astrolab Iris
uit tot één van de zes boeiende
natuurwetenschappelijke centra in
Vlaanderen. Door de aanwezigheid van
maar liefst 2 hi-tech sterrenwachten
oefent het vooral op eenieder die het
heelal wil verkennen een bijzondere
aantrekkingskracht uit. Bewonder en kijk
even door de grootste amateurtelescoop
van de BENELUX en Noord-Frankrijk.
Bezoek ons optisch lab, volg een
3D-voorstelling van het heelal in onze
filmzaal, maak kennis met de maquette van
het ISS, dit alles onder begeleiding van een
gepassioneerd astronoom!
Prijs:

€ 5/pers. met een minimum
van 8 personen per groep
(minimum 60 euro)
Duur:
2 uur
Praktisch: niet op zondagnamiddag

N. Lo: bezoekerscentrum
Jules Destrooper
Kwaliteit, authenticiteit, natuurlijke
ingrediënten en bovenal een nooit
aflatende passie voor koekjes... Toen

Jules Destrooper in 1886 zijn gelijknamige
Biscuiterie oprichtte, zal hij nooit vermoed
hebben dat meer dan 135 jaar later
fijnproevers over gans de wereld de
koekjes weten te appreciëren. In het
bezoekerscentrum Jules Destrooper wandel
je letterlijk doorheen de rijke geschiedenis
van de wereldberoemde koekjes uit de
Westhoek en krijg je een deskundige
uitleg van één van onze medewerkers
en vanzelfsprekend staat proeven hierbij
uitgebreid op het programma.
Prijs:
Duur:
Gids:

€ 5/pers.
1,5 uur
€ 50,00 per gids
(max 30 personen)
Praktisch: gesloten op maandag, zonen feestdagen.
Lo ligt op 24 km van Ieper.
Info:
www.julesdestrooper.com

O. Heuvelland:
Wijngoed Monteberg
Het hele jaar door kan je bij ons een
rondleiding reserveren om de unieke cultuur
van wijnbouw in Heuvelland te komen
ontdekken. Dit bezoek past perfect bij een
rondrit door het prachtige Heuvelland. Er
zijn twee formules:
STANDAARDBEZOEK:
Wij gaan samen in de wijngaard, nemen
drie degustaties (met een chocolaatje),
bekijken onze film die alle activiteiten op het
wijngoed illustreert, brengen een bezoekje
aan de vinificatieruimte en beantwoorden
graag je vragen.
Prijs:

€ 8/pers. met forfait van
€ 160 voor groepen < 20 pers.
Duur:
1,5 uur
Praktisch: meerprijs op zon- en
feestdagen en na 18 uur
Info:
www.monteberg.be

KORT BEZOEK:
Met minder tijd kun je kiezen voor de korte
formule. Bezoek vinificatieruimte, film,
uitleg en twee degustaties.
Prijs:

€ 6/pers. met forfait van € 120
voor groepen < 20 pers.
Duur:
45 minuten
Praktisch: Niet op zon- en feestdagen.
Extra info: mogelijkheid tot
hoevepicknick: € 16/pers
		 excl. drank

P. Heuvelland: Wijndomein 		
Entre Deux Monts
Onze ervaren gids neemt jullie mee voor
een kleine wandeling in de wijngaard.
In de vinificatieruimte vertellen we jullie
alles over hoe de wijn gemaakt wordt.
Genietend van twee heerlijke wijnen in
de degustatieruimte, geeft een film meer
uitleg over onze ambacht gedurende de
diverse seizoenen.
BEZOEK & PROEF
VOOR GROEPEN VAN MINIMUM 25 :
Duur:
1uur 15 minuten
Prijs:
€ 10/pers.
Praktisch:
van maandag t.e.m. zaterdag
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BEZOEK & PROEF VOOR INDIVIDUELEN
EN KLEINE GROEPJES :
Duur:
1uur 15 minuten
Prijs:
€ 15/pers.
Praktisch:
van maandag t.e.m. zaterdag

BLITZBEZOEK:
Bedrijfsfilm, degustatie van twee wijnen.
Duur:
Prijs:
Info:

45 minuten
€ 8/pers., enkel mogelijk voor
groepen vanaf 25 personen.
www.entre-deux-monts.be

Q. Chocolatier Ledoux
We verwelkomen jou en je vrienden met
een lekker chocolaatje en geven op een
ludieke manier uitleg over het proces van
cacao tot chocolade. Je krijgt er leuke
chocoladeweetjes te horen en we laten je
ontdekken welke soort chocolade er bij jou
past. We tonen aan onze chocolademachine
hoe een praline en holle figuur gemaakt
worden en hoe een lekkere vulling in een
pralientje past. Je krijgt een actief atelier te
zien en op het einde kun je een verrassend
lekker vers pralientje proeven. Daarna
kun je je eigen selectie maken in onze
chocoladewinkel.
Prijs:

95 €
Vanaf 24 personen : 4 € pp.
max.50 personen
Duur:
1 uur à 1u15
Inclusief: 2 proevertjes :
een praline en een caraque.

CHOCOLADEWORKSHOP
- Chocoladefiguren
- Ambachtelijke pralines
- Overheerlijke truffels
- Studentenhaver
Je zelfgemaakte chocolade krijg je mee
naar huis! Proeven van chocolade en een
drankje nuttigen horen er uiteraard ook bij!
Prijs:
€ 42,50/pers.
Duur:
ongeveer 2 uur
Aantal: voor groepen van 6 tot en met
20 personen.
Inbegrepen: verpakking, proevertjes,
drankje, jouw zelfgemaakte chocolade ... En wij
doen de afwas! ;-)

R. Watou: Brouwerij St.Bernardus
In het hart van de hoppestreek wordt bier
gemaakt dat tot de verbeelding spreekt
van menig bierliefhebber. In Watou
worden sinds 1946 de St.Bernardus bieren
gebrouwen: donkere en blonde bieren
van hoge gisting. De brouwerij kende de
laatste jaren een enorme expansie en staat
ondertussen wereldwijd bekend om haar
kwaliteitsvolle bieren.
Rondleidingen kunnen in het Nederlands,
Frans of Engels. Een bezoek, inclusief
degustatie en geschenkpakket, duurt
ongeveer 90 minuten en kost €12,50 pp.
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Reservatie via de online boekingsmodule is
noodzakelijk. Je kan jouw brouwerijbezoek
combineren met een hapje of drankje in
de nieuwe rooftopbar Bar Bernard, waar
je kan genieten van een adembenemend
panoramisch zicht of een overnachting in
de Guesthouse, binnen de muren van de
brouwerij!
Prijs:
€ 12,50/pers
Duur:
1,5 uur
Praktisch: Watou ligt op 22 km van Ieper
Info:
www.sintbernardus.be

S. Sportrack
OUTDOOR – ESCAPEGAME
Met allerhande cryptische omschrijvingen,
door puzzels en raadsels op te lossen en
door geheime codes te kraken, proberen
jullie op tijd de schat te bemachtigen.
In tegenstelling met een klassieke
escaperoom speelt alles zich voornamelijk
buiten af. En dit in de prachtige natuur rond
Dikkebusvijver. Soms in de lucht, soms
onder de grond, soms op het water. Meer
variatie is er niet, waardoor handigheid en
sportiviteit hier ook wel belangrijk zijn.
Het standaard spel kan reeds gespeeld
worden door kinderen middelbaar. Ook
mogelijkheid voor Escape-PLUS-spel.
Prijs:

Duur:

€15/pers.
Het PLUS-spel is + €3/pers.
Minimum 8 deelnemers
Ongeveer 2u

VOLKSSPELENZAAL
Een 30-tal oude volksspelen zoals
puddebak, tollebak, schuifbiljart,
knikkerspel, mannetjesspel, trou madame,
ring- en hoefijzerwerpen, vlooischieten,
kaasbord, hamertjesspel, rekkertrek,

wielbak, flipperduel, enz. enz. Eventueel in
wedstrijdvorm met een scoreblad of met
een laddertornooi. Altijd zeer leuk en ont(?)spannend.
Prijs:
Duur:

€3/pers met minimum
van €50/groep
in het weekend altijd open
in de namiddag. In de week
alleen op reservatie.

TANDEM – OORLOGSROUTE
In groep, allemaal per 2 gezellig op een
tandem, langs unieke oorlogsherinneringen.
En dit op de leukste weggetjes met een
bolletje-pijl kaart of op knooppunten.
Richting Ieper en de Palingbeek met
passages aan In Flanders Field Museum,
de Menenpoort, Hill 60, Carterpillar Crater,
demarkatiepalen, militaire begraafplaatsen,
mijnkrater The Bluff, astrolab Iris, de
milieuboerderij, ...
Het is mogelijk om een vragenlijst in te
vullen.
Afstand: 18 of 25 km
Prijs:
€16/pers, fiets en helm
inbegrepen. De meeste zaken
zijn gratis te bezoeken.
Kan eventueel met een gids.
Info en/of reservatie:
www.sporttrack.be - 0475 455 666
Dikkebusvijverdreef 31 – 8900 Ieper

T. iChallenge
Interactieve stadsspelen voor jong en oud.
Er zijn begeleide en niet-begeleide spelen
beschikbaar
http://ichallenge.be/nl/
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IEPER OM
VAN TE SMULLEN
Wij reserveren voor je groep (vanaf 15
personen) graag een maaltijd in een
Iepers restaurant in combinatie met
minstens twee activiteiten uit onze
brochure voor Groepen. Het gekozen
menu moet voor heel de groep
hetzelfde zijn. Er is ook een aanbod
aan ontbijt- en tearoomformules en
snacks. Bij de menu’s zijn er geen
dranken voorzien. Je kunt kiezen voor
een drankenforfait of de dranken ter
plaatse betalen. Er wordt per tafel
afgerekend: één tafel = één rekening.
Bij groepen die een volledig
dagarrangement boeken, krijgt
één chauffeur het middagmaal
aangeboden. Dit moet wel aangegeven
worden bij de reservatie. Wanneer
de groep onvoorzien kleiner is dan
15 personen wordt een meerkost
van € 1,50/pers./menu aangerekend.
Arrangementen van minder dan 10
personen zijn niet mogelijk.

Onze streekproducten kort
uitgelegd
Kattenklauw: een soort koffiekoek gemaakt uit gerezen
bladerdeeg (bladerdeeg, banketbakkersroom, kandijsuiker, kleine
stukjes appeltjes en rozijnen,
afgewerkt met bloemsuiker).
Senateurtaart: oude
streekspecialiteit uit de jaren ‘50.
Taart van bladerdeeg, biscuit,
botercrème, abrikozenconfituur
en geroosterde geschaafde
amandelen. Waar de naam
vandaan komt, is niet meteen
gekend. Wat we wel weten
is dat het een product is dat
ontwikkeld werd bij een bakker
in Brielen, een deelgemeente
van Ieper. De taart was zeer
gekend bij mensen die van
en naar de zee reden. Toen
hij in de bakkerij stopte, wou
de overnemer het recept niet
verderzetten. Daarop heeft
de lokale bakkersbond de
senateurtaart overgenomen en
er een Iepers streekproduct van
gemaakt
Iepers tapjesvlees: gebraiseerd
en gelardeerd varkensvlees
(braiseren = stoven op een bedje
van fijne groenten, larderen =
het vlees met spek doorboren).
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Ontbijt (prijzen)

Menu’s

Koffie met bijschenk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4/pers.
Koffie met bijschenk met kattenklauw . . . . . . . € 7,50/pers.
Koffie met bijschenk met
een botercroissant .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 6,50/pers.
Ontbijtbuffet
(koffie met bijschenk, croissant, pistolets,
beleg, hard gekookt ei, cornflakes, melk) . . . . . . € 14/pers.

Menu 1
Dagverse soep
Kipfilet met sla
en frieten

Tea-room
Koffie/thee + appeltaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,50/pers.
Koffie/thee + Senateurtaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,50/pers.
Snacks
Boerenbrood met portie kaas en ham
en streekbier of frisdrank.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 11/pers.
Ovenkoek met paterskaas en sla
en streekbier of frisdrank.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 12/pers.
Breughelbord met boerenbrood
en frisdrank of streekbier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 17/pers.
Dranken
Water op tafel + 1 glas huiswijn
+ koffie na maaltijd .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 9/pers.
Streekbier met portie gemengd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 6/pers.
Forfait water op tafel + gewone consumptie .. € 5/pers.

€ 17/pers.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menu 2
Dagverse soep
Karbonaden gestoofd
met streekbier
met sla en frieten

€ 20/pers.

............

Menu 3
Dagverse soep
Iepers Tapjesvlees met
krielaardappelen
& groentenkrans
€ 21/pers.
...............

Menu 4 - all-in
Picon als aperitief
Dagverse soep
Karbonaden gestoofd
met streekbier,
sla & frietjes of vispannetje*
IJsje als dessert, koffie
+ water op tafel
€ 32/pers.
+ één glas wijn
..................

Menu 5 - all-in
Picon als aperitief
Dagverse soep
Varkenswangetjes in streekbier
of zalm met mousselinesaus
IJsje als dessert, koffie
+ water op tafel
+ één streekbier
€ 34/pers.
.. . . . . . . . . . . . . .

* Keuze vooraf doorgeven

Supplementen bij menu’s
Supplement dessert
> Senateurtaart
> Appeltaart
Supplement koffie
(geen bijschenk)
Supplement ijsje

...................

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................
...............

+ € 5/pers.
+ € 5/pers.
+ € 3/pers.
+ € 4/pers.
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RESERVATIE
VAN JE UITSTAP
De groep moet minimum 15 personen
tellen.
Je wordt verzocht minstens 1 maand
vooraf schriftelijk of via mail te reserveren. Na ontvangst van de schriftelijke
reservatie ontvang je van ons een bevestiging met alle praktische gegevens
en betalingsvoorwaarden in verband
met het bezoek.
- Betaling van 30% voorschot 10
werkdagen na ontvangst van de
bevestiging
- Betaling saldo 10 werkdagen voor het
bezoek
Er worden geen kortingen toegestaan
aan deelnemers die één of ander
bezoek of programmadeel niet
meemaken. Prijzen onder voorbehoud
van wijzigingen en zetfouten.
Een annulering geeft aanleiding tot
volgende kosten:

de 5de werkdag voor de excursie:
50% van de totale ingeschreven som.
- annulering vanaf de 5de werkdag
voor de
excursie: 100% van de totale ingeschreven som.
Elke annulering dient schriftelijk te
gebeuren door de opdrachtgever.
Een wijziging van meer dan 10% van
het aantal deelnemers moet minstens
10 werkdagen vooraf schriftelijk gemeld
worden. Wijzigingen van ten hoogste
10% in min van het aantal deelnemers
worden slechts tot 5 werkdagen voor
het geplande bezoek aanvaard, nadien
betaal je voor het opgegeven aantal
personen.
Reservatie:
Contactpersonen:
Wesley Butstraen of
Marjan Nachtergaele
E-mail: dagtrips@ieper.be
tel. 057 239 220

- annulering van de ganse groep tot 10
werkdagen voor de uitstap: € 20
- annulering vanaf de 10de tot en met
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IEPER
#VISITIEPER

Leuke dag gehad in Ieper?
Post jouw foto op instagram met #VisitIeper.
Volg @visit_ieper voor inspirerende beelden.
www.facebook.com/ToerismeIeper
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www.instagram.com/Visit_Ieper
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Lakenhallen
Grote Markt 34 | 8900 Ieper
tel. 057 239 220 | toerisme@ieper.be
www.toerisme-ieper.be

www.facebook.com/ToerismeIeper
www.instagram.com/Visit_Ieper

Ieper, altijd iets te beleven
www.toerisme-ieper.be/activiteiten

