10:00 : BEZOEK AAN DE BUNKER VAN HITLER

De site wordt ook wel de Wolfsschlucht genoemd en draagt nog
steeds de sporen van Hitlers verblijf. Dankzij de moderne grafische
technieken, leert je er meer over het leven van de bewoners van de
regio tijdens de bezetting en over de sabotagemissie van de "groep
D - Service Hotton".

12:30 : MIDDAGMAAL IN "LA THIÉRACHE"

In het restaurant "La Thiérache" kunt u genieten van een
gevarieerde seizoenskaart niet ver van het centrum van de
onmuurde stad Mariembourg.

KIR, APERITIEFHAPJE
***
1) ESCABECHE (KOUD TRADITIONEEL VISGERECHT)
2) SALADE MET STREEKPRODUCTEN (SPEKJES, HESP EN
CHIMAYKAAS, BALSAMICO AZIJN)
3) TERRINE VAN PATÉ EN GEZOUTEN HAM, CONFIT EN
GARNITUUR
***
1) RUNDSKARBONNADES, BEREID MET BLOND
CHIMAY-BIER, CHAMPIGNONS
2) HOEVEKIP MET TOMAAT EN DRAGON
3) MALSE HUISGEMAAKTE PORCHETTA MET MOSTERD
***
ASSORTIMENT VAN 3 HUISGEMAAKTE NAGERECHTEN

14:15 : VERTREK VAN DE STOOMTREIN

Geniet van een reis door de tijd aan boord van een echte stoomtrein
die je meeneemt op ontdekkingsreis naar de Valleien van de Viroin
en de Haute-Meuse. Tijdens je reis sta je ongetwijfeld verstomd van
de prachtige pittoreske landschappen van een van de mooiste
spoorwegnetwerken van Europa.

15:00 : BEZOEK VAN HET MUSEUM
Visitez
www.sitevraimentsuper.fr pour plus d'informations
(AUDIOGIDS)
Photo : B Carbonneaux

Groep: min. 20 pers (min 30 pers voor zaterdag middag)
Gids : enkel tijdens de rondleiding aan het bunker
Taal : FR - NL
Periode : op zondag van april tot oktober, op zaterdag van
mei tot augustus en alle dondergag in juli-augustus.
Prijs : 45 € per pers.
Type publiek : elke type publiek
Toegankelijkheid : ook voor mensen met beperkte mobiliteit
Reservaties : via mail of bijgevoegd formulier minstens 2
weken op voorhand
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