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GEEF HET WERK UIT HANDEN…
Ons team staat klaar om een dagreis of een korte reis samen te stellen. We geven
snel een passen antwoord en verzorgen alle reserveringen. Zo kunt u alles met één en
dezelfde persoon regelen.

Neem contact op met
Ursula Timmermans
+33 (0)6 43 28 40 63
ursula.t@tourisme-saintomer.com

De prijzen uit de brochure gelden voor groepen (van minstens 20 deelnemers.)

Dienst voor Toerisme en Congressen van de Streek van Saint-Omer
7 Place Victor Hugo - 62500 SAINT-OMER - FRANKRIJK
www.TOURISME-SAINTOMER.com
Ontwerp : Pôle Marketing - Relations Publiques / OKTOBER 2019 - SPL TOURISME EN PAYS DE SAINT-OMER.
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#De Audomarois Polders

© ISNOR

In een boot stappen...
De Audomarois-polders ontdekken betekent een duik
nemen in een pittoresk landschap waar meer 200 soorten
vogels leven. De fuut zien die een parade uitvoert, een
karper die uit het water springt, één van de 26 vissoorten.
De verwondering gaat voort terwijl u het 3700 ha grote
landschap van water en aarde doorkruist met rietvelden,
zeldzame champignons en meer dan 300 plantensoorten.

© P. Hudelle - SPL TOURISME

De Audomarois-polders ontdekken is een labyrint van 700
kilometer watergangen doorkruisen in een streek die door
UNESCO als biosfeerreservaat is. Een land waar de mens
als eeuwen aan werkt en nog steeds leeft. Een mozaïek
van landschappen, bewoonde eilandjes waar de postbode
zijn ronde met een bootje doet, velden waar tuinders in
de weer zijn en u van superverse groente laten genieten,
families die al generaties lang de tradities en kennis
doorgeven.

WIST U ?

© Philippe Hudelle

Op sommige momenten vergeet u dat we in Frankrijk zijn.
De sloten en grachten worden « watergangen » genoemd.
De dienst die de sloten onderhoudt heet «Les Wateringues».
En de bakstenen huizen in de polders hebben Vlaamse
dakpannen « des pannes flamandes ».
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#De Audomarois Polders

De Botenbouwers
Van sommige verhalen loop je warm, sommige beroepen verrassen en sommige
technieken en ambachten roepen bewondering op…
Remy en Vincent zijn ronduit gepassioneerd. Ze bouwen de traditionele boten
van de Audomarois-polders in hun werkplaats op een perceel tussen sloten:
kleine, lichte escutes voor het dagelijks vervoer en grotere, bredere bacoves
om dieren en materiaal te vervoeren.
Ontdek met een traditionele eikenhouten boot de wijken van Saint-Omer die
aan het water liggen en de polders.
Bij alle activiteiten is een gids aanwezig.

VANAF

€9 p.p

Tarief

Rondleiding met boot en te voet
Stap met een gids in een houten boot en
ontdek de twee tuinderswijken van Saint-Omer.
Daarna stopt u stopt bij de Haut-Pont sluis
en wandelt met een gids door de pittoreske
straatjes terug ( 2 uur).
Prijs: €12.00 p.p.
Kinderen (4-13 jaar) : €10.00
6

© SPL TOURISME

Ontdek daarna ook het werk van Loïc die hier
op biologische wijze veel verschillende soorten
groente teelt ( Duur: in het geheel 2u15).
Prijs: €11.50 p.p.
Kinderen (4-13 jaar) : €9.50

Tip : Kies ook voor een huisbereid wafeltje met een glaasje biologische appelsap
of een kopje koffie uit de lokale branderij.
Tarief: €3.00 p.p.

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Tocht met een traditionel boot (1 uur) +
werkplaats (30 minuten)
Prijs: €9.00 p.p.
Kinderen (4-13 jaar) : €7.00

La Maison du Marais
Films, maquettes en collecties van het
infocentrum aan de rand van de stad
« La Maison du Marais » tonen hoe de
mensen hier nu en vroeger leefden. In de
Audomarois-polders wordt hard gewerkt
en tegelijkertijd worden dieren en planten
beschermd. En kijk ook eens onder water! Er
zijn zoetwateraquaria, in één ervan mogen de
vissen geaaid worden. De gids vertelt ook de
verhalen van dit waterlandschap…

VANAF

€8 p.p

Tarief
Rondleiding door de tentoonstellingen (1 uur)
Prijs: €4.50 p.p.
Kinderen (4-15 jaar) : €3.50
Rondvaart in een traditionele platbodem
(1 uur)
Prijs: €8 p.p.
Kinderen (4-15 jaar) : €6

Franse gids – uitleg op papier in het
Nederlands
Tentoonstelling in het Nederlands

Pluspunt: Meteen ernaast kunt u een
prachtige wandeling maken.

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Combi-ticket - exposities + rondvaart
Prijs: €10.50 p.p.
Kinderen (4-15 jaar) : €7.50

7

Ô Marais by Isnor
In Frankrijk wordt in bijna geen andere polder groente geteeld. Maar hier
in de Audomarois-polders leven nog veertig families van de tuinbouw. Ze
telen zo’n vijftig verschillende soorten groenten, maar bloemkool is ronduit
de belangrijkste. De gids neemt u mee in een grote rondvaartboot of een
houten platbodem en vertelt over de geschiedenis van dit bijzondere gebied.

© P. Hudelle - SPL TOURISME

© P. Hudelle - SPL TOURISME

#De Audomarois Polders

VANAF

€7 p.p
Tarief
Rondvaart op een grote boot ( 1 uur)
Duur 1 uur: Tarief: €7 p.p, Kinderen (4-13 jaar) : €6
Duur 2 uur: Tarief: €12 p.p, Kinderen (4-13 jaar) : €10
Verschillende kanten van de polders (rondvaart en terugwandelen via het
natuurreservaat) (1u en 1u30)
Tarief: €9 p.p, Kinderen (4-13 jaar) : €7.50

Tip
Sier de rondvaart op met een
aperitiefje en een paar hapjes!
:

Tarief: vanaf € 5 p.p. (kir of fruitsap, 2
amuse-bouches)

8

© Carl OTRSO

Voor prijzen op zon-en feestdagen: neem contact met ons op
Franse gids – uitleg op papier in het Nederlands

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Le Bon Accueil
© P. Hudelle - SPL TOURISME

Ontdek het deel van de polders waar huizen alleen met
een bootje te bereiken zijn. Daar waar de postbode zijn
ronde met een bootje doet! Ontdek de typisch FransVlaamse langwerpige boerderijen met rode daken en
uit baksteen. Geniet volop van de fauna en flora van het
gebied. De gids vertelt tijdens de hele tocht over het
groene gebied.

VANAF

€7.50 p.p
Tarief
Rondvaart op een grote boot ( 1 uur)
Tarief: €7.50 p.p
Kinderen (3-12 jaar) : €6.50

Pluspunt: bij slecht weer kunnen de

© P. Hudelle

boten overdekt worden.
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#De Audomarois Polders

Het Natuurreservaat
Het natuurreservaat van de vijvers van Romelaëre
bestaat uit natte weiden, vennen, riet. Dit gebied
waar vroeger turf gewonnen werd heeft een
grote biodiversiteit en is een waar paradijs voor
natuurliefhebbers.
De dichtbij gelegen Grange Nature is een infocentrum
waar ook de andere natuurgebieden van de Pas-deCalais belicht worden. Het is ook het startpunt voor veel
wandelpaden.

Tarieven en animaties
© Carl OTRSO

OP AANVRAAG

Het natuurreservaat van Romelaëre is
het laatste wetland van de Nord-Pasde-Calais. Het kreeg door de Ramsarconventie internationale erkenning. Op
het moment leven er twee paar witte
ooievaars.

© DR

Wist U dat?

Wandelen
Wilt u een wandeling met een natuurgids maken?
Neem met ons contact op om de mogelijkheden te
ontdekken.

Tarief
10

© DR

OP AANVRAAG

Ideeën voor een daguitstap
We geven hieronder een paar ideeën voor een daguitstapje maar maken programma’s à la carte.
Geef ons dus graag door in welke bezoeken u geïnterresseerd bent.

Saint-Omer en de polders
(met grote boot)

© P. Hudelle - SPL TOURISME

- Rondleiding door de oude stad en de kathedraal van SaintOmer
- Middagmaaltijd
- Rondvaart met een grote boot door de Audomarois-polders

Tarief

VANAF

€33.10 p.p*

Jeneverstokerij en
Botenbouwers

Tarief

VANAF

€37.20 p.p*

© P. Hudelle - SPL TOURISME

- Rondleiding door de jeneverstokerij met proeverij
- Middagmaaltijd
- Rondleiding door de werkplaats van de botenbouwers en
rondvaart met een traditionele boot

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Maison du Marais
en La Coupole
- Rondleiding door de tentoonstelling van de Maison du
Marais en rondvaart met een traditionele boot
- Middagmaaltijd
- Audiotour door La Coupole, om het leven onder de Duitse
bezetting en geheime wapens van WOII te ontdekken.

Tarief

VANAF

€39.90 p.p*

*Prijs per persoon bij 40 deelnemers. Inbegrepen: de aangegeven bezoeken, de middagmaaltijd 3-gangenmenu met drankjes, Gratis voor de chauffeur en bij 40
betalende deelnemers ook voor de reisleider. Het vervoer is niet inbegrepen. Algemene en bijzondere voorwaarden op pagina 35.
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#Saint-Omer

Ontdek de stad...

Niet ver van de grote markt ligt het grote
stadspark van Saint-Omer met verschillende
soorten tuinen: een Franse tuin met
stadsmuren van Vauban, een Engelse tuin
met dieren, een speeltuin, sportvelden en
een arboretum... maar ook een muziekkiosk,
watervalletje en veel bankjes
Dankzij deze afwisseling is het een zeer
geliefde plaats, bewoners maken er ook
graag een wandelingetje om elkaar te
ontmoeten.

Tip
Sier de rondvaart op met een aperitiefje
en een paar hapjes!
:

De toeristische dienst van het Land van
Saint-Omer ligt op een idyllisch plekje. Als
u door de poort loopt is het er verbazend
rustig en heeft u een prachtig uitzicht op
de kathedraal. Kleine groepen kunnen in
de theesalon een vieruurtje reserveren.

© P. Hudelle - SPL TOURISME

© P. Hudelle - SPL TOURISME

© P. Hudelle - SPL TOURISME

In het Land van Saint-Omer hangt een
bijzondere sfeer. Op de hoeken van de straten
in Vlaamse of Engelse stijl lijken legendes stil
te staan. Men zegt dat de oorsprong van de
streek in Thérouanne ligt maar anderen laten
de geschiedenis beginnen bij vier monniken die
de koning Dagobert 14 eeuwen geleden naar de streek
stuurde. Men fluistert dat één van de ondertekenaars
van de Amerikaanse grondwet hier studeerde, dat in
de bibliotheek één van Shakespeare’s geschriften staat,
in de kathedraal een astrolabium met werelds oudste
mechanisme hangt …
Ja, er zijn heel wat verhalen over dit Land van Kunst
en Geschiedenis… maar misschien zijn het gewoon
waarheden!

Audomar (Omer in het Latijns) werd in de 7e
eeuw door koning Dagobert tot bisschop van
Thérouanne benoemd. Hij stichtte de SaintBertin abij vanwaaruit de stad zich ontwikkelde.

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Wist U dat?
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#Saint-Omer

Rondleiding door de oude stad
(1u30)

Het indrukwekkende erfgoed Saint-Omer is door de
eeuwen heen steeds weer verrijkt. De gids leidt u van
het hofje van de kathedraal naar de oude stadsmuren
in het park en toont de winkelstraten, marktpleinen en
stadspaleizen van de stad die in de Middeleeuwen tot
over de grenzen bekend was.

Tarief

Prijs per gids

(25 personen/gids)

Ma t/m za: € 99
Zon- en feestdagen: € 109

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Eén gids spreekt Nederlands, de
anderen Frans

De gids toont u eerst het erfgoed van de oude stad en neemt
u dan mee naar de Notre-Dame kathedraal.

Tarief

Prijs per gids

© P. Hudelle
SPLBalades
TOURISME
© -PH,
en Audomarois

Gecombineerd bezoek door de
oude stad en de kathedraal (2 uur)

(25 personen/gids)

Ma t/m za: € 132
Zon- en feestdagen: € 145
Het hele jaar, behalve tijdens kerkdiensten.
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Eén gids spreekt Nederlands, de anderen Frans

© Carl - OTRSO

#Saint-Omer

Bekijk vooral!

De Notre-Dame kathedraal (1u30)

- De Kuisafneming van Rubens
- Het Orgelbuffet uit de 18e eeuw 		
- Het astrolabium

De kathedraal in het kanunnikenhofje hoort tot de
mooiste gebouwen van de stad. Het bouwwerk in de
typische Schelde-gotiek heeft schitterende meubels
en kunstwerken: het astrolabium uit de 16de eeuw, een
Kruisafneming van Rubens, een meerkleurig middeleeuws
basreliëf, een imposant houtgesneden orgelbuffet.

In het bezoek leert u alle kanten van de Scheldegotiek kennen en het belang van de kathedraal in de
geschiedenis.

Tarief

Prijs per gids

(25 personen/gids)

Ma t/m za: € 99
Zon- en feestdagen: € 109
Het hele jaar, behalve tijdens kerkdiensten.

© P. Hudelle

Eén gids spreekt Nederlands, de anderen Frans

Orgelconcert (1 uur)
De Notre-Dame kathedraal heeft een
indrukwekkend mooi orgelbuffet. Na een korte
uitleg over dit meesterwerk uit de 18e eeuw laat de
organist u door een mini-recital van de verschillende
melodieuze klanken van het instrument genieten.

Prijs per groep : € 330

©
©Carl
Carl--OTRSO
OTRSO

Het hele jaar, behalve tijdens kerkdiensten.
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#Saint-Omer

Le Moulin à Café – Theater in
Italiaanse stijl (1u30)

Tarief

Ontdek het toverachtig theater van Saint-Omer. De
verrassend mooie zaal in Italiaanse stijl ligt in het
vroegere stadhuis van Saint-Omer dat door de originele
bouwstijl ook wel de koffiemolen genoemd wordt.
Het theater werd in de jaren ’70 gesloten. Nu het
gerestaureerd is toont een gids u alle aspecten ervan,
de technische aspecten, architectuur en de werking.

Prijs per gids

(25 personen/gids)
Ma t/m za: € 99

Eén gids spreekt Nederlands, de anderen Frans

De jezuïetenkapel
De indrukwekkende kapel uit de 17e eeuw steekt hoog
boven de stad uit. De gids vertelt over de bouw door de
architect uit Bergen Jean du Blocq. Maar ook over de
invloed die de orde van de renaissance tot de Franse
revolutie op het onderwijs had.
De kapel werd begin 19e eeuw ontwijd en is als atelier,
garage en opslagruimte gebruikt. In het gerenoveerde
gebouw worden sinds 2017 exposities en evenementen
georganiseerd.

Tarief

Prijs per gids

(25 personen/gids)

Ma t/m za: € 99
Zon- en feestdagen: € 109
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Eén gids spreekt Nederlands, de anderen Frans

Het hotel Sandelin museum (1u30)
In dit prachtige stadspaleis uit de 18e de eeuw ontdekt u 3000 kunstwerken en
voorwerpen uit de 11e tot 19 e eeuw. De zalen zijn met bijzondere sferen ingericht:
amateurskabinetten, ontvangstzalen, een kerkcrypte. U heeft keuze uit vier thema’s:
« Meesterwerken », « Middeleeuwse kunst », « Schone Kunsten » of «Keramiek».

Tarief

Prijs per gids

(25 personen/gids)

Ma t/m za: € 99
Zon- en feestdagen: € 109
Het hele jaar, behalve op feestdagen.

Tijdelijke
Tentoonstelling

© P. Hudelle - SPL TOURISME

© MDM

© Musée de l’Hôtel Sandelin

Eén gids spreekt Nederlands, de anderen
Frans

« Henri Dupuis, 200 jaar vol passie »
14/02/2020 t/m 16/08/2020

De gevangenis van de
Kasteelmotte
Niet ver van de kathedraal ligt de kasteelmotte.
Op deze kunstmatig aangelegde heuvel werd
in de 9de eeuw het eerste kasteel van de stad
gebouwd. Dit werd herhaaldelijk verwoest en
nu staat er een gevangenis uit de 18de eeuw in
de bouwstijl van Vauban. Vanuit de omliggende
tuin heeft u prachtig uitzicht over de stad en de
kathedraal.
OP AANVRAAG

U kunt dit bezoek aan een rondleiding door de stad
of de kathedraal koppelen.

© P.Hudelle

Tarief
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#Aire-sur-la-Lys

Ontdek de « Schone van de Pas-de-Calais » met een gids...
Het kleine stadje Aire-sur-la-Lys heeft zijn eigen charme. Wandel over de pleinen, door de straatjes, het stadspark en verwonder
u over de Vlaamse gevels, de klassieke, barokke bouwwerken en niet te vergeten het belfort. Probeer ook de plaatselijke
specialiteiten als de Mastelle-koekjes die naar oranjebloesem smaken. Of ga voor de Andouille-worstjes waar elk jaar in
september een feestdag aan gewijd is, dan worden ze vanaf het baljuwhuis gegooid.

Rondleiding “In het spoor van de vestingwerken”(2 uur)
Als vroegere grensstad kent Aire-sur-la-Lys een
geschiedenis met belegeringen en veldslagen
die terug te zien is in de Spaanse en Franse
vestingwerken. Het overal aanwezige water
hielp om de stad te verdedigen. Ontdek hoe het
waterbouwkundige verdedigingssysteem in de
17e eeuw met Vauban het hoogtepunt bereikte.

Tarief

Prijs per gids

(25 personen/gids)

© SPL TOURISME

Ma t/m za: € 132
Zon- en feestdagen: € 145

Rondleiding langs de monumenten van Aire-sur-la-Lys ( 2 uur)
Een vredig stadje aan de Leie… vroeger een
Vlaamse stad, een handelsstad. Ontdek met
een enthousiaste gids de geschiedenis en het
erfgoed van Aire-sur-la-Lys: het baljuwhuis, het
marktplein met het belfort, de stadspaleizen,
religieuze, industriële en militaire gebouwen en
de vestingwerken.

Tarief
© P. Hudelle - SPL TOURISME

Prijs per gids

(25 personen/gids)

Ma t/m za: € 132
Zon- en feestdagen: € 145

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Wist U dat?
Het belfort van Aire-sur-la-Lys is in juli 2005
met 23 andere belforten uit Noord-Frankrijk
op de lijst van werelderfgoed van UNESCO
geplaatst. Hiermee vulden ze de 32 Belgische
belforten aan die al in 1999 ingeschreven
werden.
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#Aire-sur-la-Lys

Le Comptoir du Lys (1u15)
Al tientallen jaren wordt er in Aire-sur-la-Lys koffie
gebrand. In branderij Comptoir du Lys ontdekt u na
een video over de koffieteelt ook de werkplaats om
het ambachtelijke proces te volgen van koffieboontje
tot pakje koffie. Daarna is er tijd om verschillende
verrukkelijke soorten koffie te proeven.

Tarief

© Carl - OTRSO

VANAF

€3.50 p.p
Uitleg in het Frans

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Volg de Leie met de fiets. Ontdek de streek en
volg het jaagpad met de fiets. Het toeristische
infopunt verhuurt enkele fietsen.

Les Ballastières
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Ten noorden van de stad, op de plaats van een vroeger
steengroeve ligt een natuurreservaat van 109 ha
met kleine meertjes omringd door riet en andere
vochtlievende planten. De horizon is getekend door
wilgen, essen, elzen en populieren.
Een ideale plaats om vogels te kijken.

Rondleiding « Archeologie in Thérouanne » (2uur)
In het Maison de l’Archéologie ontdekt u 2000 geschiedenis en een eeuw van archeologische
werkzaamheden. De site wordt wel «Pompeï van het Noorden» genoemd. Waar zou u meer over
willen weten? Het vroegere Tarvenna, het middeleeuwse bisdom, het bolwerk van Frans I of over
de archeologische vondsten. Daarna bezoekt u de archeologische vindplaats om in het landschap
sporen van de kathedraal, de vestingwerken of de laatste belegering terug te zien.

Tarief

Prijs per gids

(25 personen/gids)

Ma t/m za: € 132
Zon- en feestdagen: € 145
Het hele jaar

© Denis Paillard

Eén gids spreekt Nederlands, de
anderen Frans.

Via Francigena

© Carl - OTRSO

Gepassionneerde pelgrims volgen elk jaar de route « Via
Francigena » die van Canterbury naar Rome loopt.

Idee voor een daguitstapje
Tarief

VANAF

€36,70 p.p*

- Rondleiding langs de monumenten van Aire-sur-la-Lys ( 2 uur)
- Middagmaaltijd
- Rondleiding door de koffiebranderij (1u15)
- Rondleidng door het Maison de l’Archeologie van Therouanne
( 2 uur)

*Prijs per persoon bij 40 deelnemers. Inbegrepen: de aangegeven bezoeken, de middagmaaltijd 3-gangenmenu met drankjes, Gratis voor de chauffeur en bij 40
betalende deelnemers ook voor de reisleider. Het vervoer is niet inbegrepen. Algemene en bijzondere voorwaarden op pagina 35.
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#Geschiedenis en herdenking

Het Land van Saint-Omer tussen Frankrijk en Engeland heeft sinds lang een strategische positie.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog besloot het Britse leger om hier achter het front hun hoofdkwartier te vestigen. Daarnaast
vestigden ze in de streek oefenterreinen, veldhospitaals en een vliegveldje. Dit maakte dat de streek de spirituele wieg
van de Royal Air Force werd. Op het vliegveldje is een gedenksteen geplaatst om de gevallen Britse piloten en soldaten te
herdenken.
Na de Duitse inval van 1940 vlogen Britse vliegtuigen opnieuw over de streek. Afgestortte piloten konden op de
verzetstrijders uit de streek rekenen die vluchtwegen voor hen organiseerden. Tegelijkertijd koos Hitler voor deze streek die
recht tegenover Engeland ligt om zijn programma van geheime wapens ( de V1- en V2-raketten) uit te voeren met als doel
Antwerpen en London te vernietigen. Vele jaren later werd de V2-raket de voorganger van de raketten waar de eerste man
mee naar de maan kon vliegen.

Rondrit met uw bus
« De Bader Tour » (2u30)
Heeft u al een van Douglas Bader gehoord? Het is
een beroemde Engelse piloot uit de Royal Air Force
met een onvoorstelbaal levensverhaal. Hij stortte
in 1931 af waardoor zijn twee benen geamputeerd
moesten worden. Maar na het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog zette hij zijn militaire carrière in het
Britse leger voort. Als commandant over een zestigtal
vliegtuigen leidde hij veel luchtgevechten dat van hem
geraakt werd en hij in de Audomarois neerstortte…
Ontdek het leven van Douglas Bader, het lijkt wel uit een
boek gegrepen!

Tarief

© SPL TOURISME

Prijs per autocar
Ma t/m za: € 165
Zon- en feestdagen: € 184
Eén gids spreekt Nederlands, de anderen Frans

Wist U dat?

© Le Blockhaus

Een levensgrote replica van een V2-raket staat sinds
30 juli 2019 bij het Blockhaus van Eperlecques.
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© P. Hudelle - SPL TOURISME

#Geschiedenis en herdenking

De Bunker van Eperlecques (1u30)
Als u het bos van Eperlecques inloopt, duikt de indrukwekkende
Bunker voor u op. Het Nazi-leger gebruikte baanbrekende technieken
voor het bouwen van dit 22 meter hoge bouwwerk dat 1 ha beslaat.
Tijdens de aangrijpende rondleiding van dit rijksmonument dat uit
130.000 ton materiaal bestaat, ontdekt u de bouwtechnieken, de
geschiedenis van V1- en V2 raketten, de werking van verschillend
militair materieel, de deportatie en het leven in concentratiekampen.

VANAF

€7.50 p.p
Tarief
Rondleiding:
Groepen < 35 pers: € 8.50 p.p.
Groepen ≥ 35 pers: € 7.50 p.p.
Kinderen (8-14 jaar): €5
Geopend van 1 maart t/m 31 oktober

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Idee voor een daguitstapje
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- Rondleiding door de Bunker van Eperlecques,
een indrukwekkend gebouw waar u terugkijkt op
WOII.
- Middagmaaltijd.
- Rondrit met een gids langs de 2 Kapen van de
Opaalkust met uitzicht over het Kanaal, vrije tijd
in Boulogne-sur-Mer.

VANAF

€32.10 p.p

La Coupole Het Historische Centrum
Loop door donkere gangen waar geluiden van bombardementen en werkplaatsen klinken en bereik dan
de koepel van La Coupole. Hitler wilde hier V2-raketten samen laten stellen en afvuren om Londen en
Antwerpen te verwoesten maar dit werd tijdig gestopt. Tegenwoordig is het een modern museum. In de twee
routes « Noord-Frankrijk tijdens de bezetting » en « Van geheime wapens tot het veroveren van de ruimte »
ontdekt u welke historische en wetenschappelijke belangen bij dit conflict een rol speelden.

Tarief
Audiotour (2u30): € 8,50 p.p.
Kinderen (6-16 jaar) : € 4,50
Rondleiding (1u30): toeslag à € 2.50 p.p.
Audiotour in het Nederlands. Rondleiding
in het Frans

€8.50 p.p

© La Coupole

VANAF

© La Coupole

Naast deze lanceerbasis waar V2-raketten afgevuurd
moesten ligt het moderne 3D-planetarium waar u zich in
kunt beelden dat u de ruimte invliegt en het universum
ontdekt…. ( zie pag.31)
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© L’oeil de Iannick - La Goudale

#Vaklieden en proeven

In het Land van Saint-Omer werkt men al eeuwen met hand en hart aan de bereiding van smaakvolle producten van hoge
kwaliteit. Ontdek deze vakkennis en ga de verschillende bedrijven binnen om er een kijkje te nemen!

NIEUW

De brouwerij La Goudale
(1h30 + proeven)

Tarief

€10 p.p
Tarief : 8€ ( kinderen t/m 12 jaar)

© P. Hudelle

Ga de indrukwekkende wereld binnen van één
van Europa’s modernste brouwerijen. Knowhow,
traditie en vernieuwing gaan hier samen om per
jaar 1 miljoen hectoliter bier te brouwen, ofwel
20 à 50.000 flessen en 60.000 blikjes per uur.
Na een videopresentatien neemt de gids
de bezoekers mee naar het hart van het
productieproces. Daarvoor is een loopbrug
gebouwd zodat u over de machines uitkijkt die
als vanzelf lopen. Het bezoek toont alle facetten
van het brouwen tot de uiteindelijke verpakking.
Daarna is er tijd om uitgebreid te proeven.

ARC (1u30 + vrije tijd in de winkel)
Het indrukwekkende internationale bedrijf ARC
vormt een échte stad in Arques. Ontdek hier hoe
de kleine ambachtelijke glasblazerij na de Eerste
Wereldoorlog uitgegroeid is tot marktleider
op het gebied van tafelkunst. In de rondleiding
bekijkt u eerst een film over de geschiedenis
van het bedrijf en gaat dan een loopbrug op om
de productie aan de lopende band te zien: van
gloeiende glasdruppels tot ingepakte artikelen.
Daarna is er tijd in de winkel Arc Outlet (tot
20% korting op bepaalde voorwerpen).

VANAF

Tarief

€6.50p.p

© ARC France

Tarief: € 6,50 p.p. / € 4,10 voor kinderen van 8 t/m 18 jaar
(onder 8 jaar geen toegang!)
Op zon- en feestdagen, en op maandag gesloten.
Film van 20 minuten in NL, rest in het Frans

Tarief

PRIJS OP AANVRAAG

Heeft u zich wel eens afgevraagd welke rol de vorm en de
samenstelling van een glas speelt op de smaak van wat u
drinkt? De workshop « Verre et Vin » geeft antwoord op al
uw vragen.
Tip: Deze workshop kan ook gedaan worden met
grapefruitsap. De vorm van het glas heeft dezelfde invloed
op de smaak van het sap als op wijn.

© DR

Workshop « Glazen & wijn »
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Vaklieden en proeven

In Frankrijk zijn er nog maar twee
jeneverstokerijen. Als u die van Houlle
binnengaat, ruikt en proeft u de typische
Vlaamse sterkedrank. Ontdek ook alle geheimen
van het ambacht: het branden en gisten van
de granen uit de streek, het distilleren in de
alambiek en het rijpen in eikenhouten vaten.
Ontdek na het bekijken van de film en het
proeven ook de werkplaats en rijpingszaal. Elke
volwassene krijgt een mini-flesje als souvenir.

© Carl - OTRSO

© SPL TOURISME

De Jeneverstokerij van
Houlle (1u30)

Tarief

VANAF

€6 p.p

€ 6 p.p. - € 3 voor kinderen van 12 t/m 17 jaar
Op zon- en feestdagen gesloten
Film van 15 minuten in NL, rest in het Frans

De Brouwerij Le Funquet

(1 uur)

Tarief

Tarief : €4.50 p.p. en € 4.00 voor kinderen
van 12 t/m 17 jaar
Uitleg in het Frans

© Brasserie du Funcquet

In deze ambachtelijke brouwerij worden
verschillende soorten bier gebrouwen: blond,
bruin, rood en speciaal bier. De recepten zijn
ter plaatse ontworpen, volgens ambachtelijke
technieken en met plaatselijke grondstoffen.
Ontdek tijdens het bezoek het productieproces
en de brouwerijzaal. Er worden ook allerlei
anekdotes en details van de geschiedenis van
bier verteld! Daarna is het tijd om het bier van
het moment te proeven.

L’Or de Colza (1u15)
Chantal en Eric BOUIN vertellen vol enthousiasme
over hun agrarisch bedrijf en hun ambachtelijke
koolzaadperserij. De kleur van de ambachtelijke olie is
net zo intens als de smaak ervan. Proef en geniet van het
Goud van Koolzaad.

© Olivier Leclercq

Tarief
Tarief: € 2.00 p.p.
Op zon- en feestdagen gesloten
Uitleg in het Frans
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Koffie bij aankomst
Neem na de busreis tijd voor een kopje koffie
en een croissantje. Dat doet de mens goed!

© P. Hudelle - SPL TOURISME

VANAF

€3.50 p.p
Bier proeven
Stap een gezellige taveerne van SaintOmer binnen en proef, geniet en vergelijk
verschillende soorten ambachtelijk bier uit
Noord-Frankrijk.
En waarom zou u er geen kaasplankje bij
nemen om het proeven van streekproducten
volledig te maken?

VANAF

© DR

€6 p.p
Streekproducten
proeven
De ambachten van de streek leiden vaak
tot een heel smakelijk resultaat! Bier,
huisbereide taarten, bijenproducten, kazen,
groente en paté… onweerstaanbaar lekker!

VANAF
p.p
© SPL TOURISME

€9.50

Inwijding door de
groentegilde (30 min)
Leer vanalles over de belangrijkste groenten
uit de Audomarois-polders. De bloemkoolof witlofgilde wijden in het Frans op een
grappige manier één van de deelnemers in.
Deze moet eerst een eed afleggen en krijgt
daarna een medaille.
Alleen in het Frans

75€ per groep

© DR

VANAF
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© P. Hudelle - SPL TOURISME

#Ontspanning en recreatie

Wat dacht u ervan om in een oud treintje te stappen, met een railfiets op een vroegere spoorlijn te rijden, in een fulldome
planetarium vanuit een comfortabele stoel het heelal in te vliegen of door opgeknapte oldtimers meer over de geschiedenis
te weten? Dat kan allemaal in de Streek van Saint-Omer!

Le Rando-Rail (1u30)
Stap op een railfiets en maak een ritje over de
heuvels van het pittoreske Land van Lumbres.
Op elke railfiets zijn er vier plaatsen, twee
fietsers en de twee personen laten zich helemaal
ontspannen rijden. Geniet tijdens de vrolijke
tocht van het mooie bos of van het uitzicht over
de heuvels.

VANAF

Tarief

€6.50 p.p
© Carl - OTRSO

Tarief: € 6.50 p.p.
Geopend van 1 maart t/m 30 september

Over de route Chevalier de la Chapelle – 9 km –
u rijdt door een mooi groot bos.
Parcours d’Adelthur – 9 km- u kijkt uit over het
dal van de Bléquin met het hegggenlandschap.

electromotor vragen

Le Planétarium 3D (1 uur)
In dit 3D-planetarium reist u naar de sterren, ver het heelal
in. Groepen kunnen uit verschillende films kiezen: de planeet
Mars verkennen, de wonderen van het universum, V2raketten en de ruimtevaart. Beleef een onvergetelijk moment
in het 3D-Planetarium met een scherm van 360° en een
diameter van 15 meter.

VANAF

Tarief
© La Coupole

© Comimatex - OTRSO

NIEUW:
voor 10 railfietsen kan u een

€6.50

p.p

Tarief: € 6.50 p.p. / €4.50 ( 6 t/m 16 jaar)

Een speelse uitleg over de Noord- en Zuidpool Ontdek het mysterie van vliegen met
en astronomische onderwerpen, zoals de
uitvinders als Leonardo da Vinci, de
rotatie van de aarde, ijs in het zonnestelsel en gebroeders Montgolfier en de broers Wright.
de verschillende soorten planeten.

Ontdek de geschiedenis van de ruimtevaart:
de eerste ruimtevlucht van Gagarine, de
eerste stap op de maan, het toekomstige
ruimtetoerisme.
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#Ontspanning en recreatie

Les Brigades de l’Aa (1u15)
De gepassioneerde eigenaars tonen hun grote
verzameling goed opgeknapte oldtimers: auto’s,
motors, agrarische en militaire voertuigen. De
voertuigen worden regelmatig voor films of
televisieseries gebruikt zoals bv die van Agatha
Christie.

VANAF

© SPL TOURISME

Tarief

€4.50 p.p

Tarief : € 4.50 p.p
Uitleg in het Frans

Het Toeristische treintje van
het dal van de Aa (2 uur)

Tarief

© Carl - OTRSO

Liefhebbers van oude treinen, instappen maar! Tijdens
een tochtje door het pittoreske landschap tussen Arques
en Lumbres hoort u over de geschiedenis van het dal
van de Aa met de pittoreske landschappen en de grote
papierfabrieken. Maak een reisje in de stijl van de
jaren-50 met een rood-beige Picasso-treintje of in een
wagon getrokken door een stoomlocomotief uit 1943.
Op verschillende plaatsen wordt gestopt.

Picasso-trein: 20 tot 200 personen: € 7.50 p.p.
€ 3,50 voor kinderen van 4 t/m 14 jaar
Stoomlocomotief: 200 à 240 personen: € 15.50
p.p. / € 6.25 voor kinderen van 4 t/m 14 jaar
Vraag ons om de treintijden.
Uitleg in het Frans

Énerlya
Het plaatsje Fauquembergues in het dal van
de Aa had al sinds het begin van de 20e eeuw
een waterkrachtcentrale. Op de heuvels zijn de
laatste jaren veel windmolens gebouwd, het gaat
nu om de grootste Franse site voor windenergie.
Om hier op aan te sluiten is Enerlya gebouwd,
het centrum voor Duurzame Energie.

© Enerlya

Tarief
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PRIJZEN OP AANVRAAG

#Animaties

Volksspelletjes spelen

Tarief
PRIJZEN OP AANVRAAG

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Speel met houten spelletjes en voel de
spanning als een kind. Vroeger stonden ze in
elk café: het kikkerspel, ringwerpen, sjoelen
enz… Gezellige momenten waar u nog lang
aan terugdenkt!

Eten en dansen
Muziek geeft een extra kleurtje aan de
maaltijd. En waarom zou u niet ook een
danspasje maken op de maat van een
muzikant, bandje of een geregistreerde
playlist?
Bij het menu is inbegrepen: een aperitiefje,
4-gangenmenu en kaas.
Drankjes: wijn (met mate), plat en bruisend
water, koffie

© DR

Tarief : Met muzikant: €35
p.p. (vanaf 45 deelnemers).
© DR

Tarief

Korte reis
2 dagen / 1 nacht
Dag 1: Rondleiding door de oude stad
en de kathedraal van Saint-Omer / +
middagmaaltijd + Rondvaart door de
ontspannende Audomarois-polders
+ Rondleiding door de ambachtelijke
jeneverstokerij van Houlle / Avondmaaltijd
en overnachting ***.
Dag 2: Ontbijt + Rondleiding door de
indrukwekkende Bunker van Eperlecques / +
middagmaaltijd / Rondleiding door de grote
glasfabriek ARC.

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Tarief
VANAF

€140* p.p
MET EEN 3-STERRENHOTEL IN HET CENTRUM

*Prijs per persoon bij 40 deelnemers. Inbegrepen: de aangegeven bezoeken, 2 middagmaaltijden met 3-gangenmenu met drankjes, 1 avondmaaltijd met
drankjes+ overnachting en ontbijt in het hotel in een tweepersoonskamer, de toeristenbelasting. Gratis voor de chauffeur en bij 40 betalende deelnemers ook
voor de reisleider. Niet inbegrepen: Het transport en de toeslag voor een éénpersoonskamer. Algemene en bijzondere voorwaarden op pagina 35.
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#Korte reis

Amsterdam
Londres

Canterbury

Het Land van Saint-Omer

Dunkerque

ligt midden in de Pas-de-Calais en is dan ook een mooi
uitgangspunt om de hele streek te ontdekken. Stop
bijvoorbeeld eerst in Lille en ga voor de terugreis langs de
Opaalkust. Maar er zijn genoeg andere uitstappen mogelijk
vanuit Saint-Omer. Denk aan Arras, de Somme-Baai of een
oversteekje naar Canterbury.

Calais
Boulogne-sur-mer

Bruxelles

Hazebrouck

Saint-Omer

Bailleul
Lille
Arras

Amiens

Paris

De Audomarois Polders

3 dagen / 2 nachten

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Dag 1: Lille ligt op de route, maak met een
Nederlandstalige gids een rondleiding door
de vroegere Vlaamse stad / middagmaaltijd /
Rondleiding door de supermoderne brouwerij van
Goudale-bier.
Avondmaaltijd en overnachting***.
Dag 2: Ontbijt + Rondleiding door de mooie
oude stad en de kathedraal van Saint-Omer /
+ middagmaaltijd + Rondvaart door de grote
Audomarois-polders + Rondleiding door de
ambachtelijke jeneverstokerij van Houlle.
Avondmaaltijd en overnachting***.
Dag 3: Ontbijt + Audio-tour door de
indrukwekkende bunker van La Coupole / +
middagmaaltijd + Rijdt terug via de prachtige
Opaalkust, en stop in Boulogne-sur-Mer of Calais
voor een vrij bezoek.

© DR

© SPL TOURISME

Boulogne-sur-mer

Tarief
VANAF

OPTIE : Maak het nog makkelijker en neem een reisleider uit de
streek om u alle dagen te begeleiden. Tarief hangt van programma
af, vraag ons om de prijs.

€241* p.p
MET EEN 3-STERRENHOTEL IN
HET CENTRUM

*Prijs per persoon bij 40 deelnemers. Inbegrepen: de aangegeven bezoeken, middagmaaltijden 3-gangenmenu met drankjes van dag 1 t/m 3, , 2 keer
avondmaaltijd met drankjes+ overnachting en ontbijt in het hotel in een tweepersoonskamer, de toeristenbelasting. Gratis voor de chauffeur en bij 40 betalende
deelnemers ook voor de reisleider. Niet inbegrepen: Het transport en de toeslag voor een éénpersoonskamer. Algemene en bijzondere voorwaarden op pagina 35.
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