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voor je groepsuitstap 
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Kom naar Duinkerke en aan de Frans-Vlaamse kust en beleef de 
veelzijdigheid van een unieke bestemming!

Duinkerke de Frans-Vlaamse kust is…
Maritiem: het havenmuseum en het drijvend erfgoed, de rondvaart door de 
derde grootste haven van Frankrijk, de Tourville-werf, waar een replica van 
een oorlogsbodem uit de 17e eeuw op ware grootte wordt gebouwd…

Onverzettelijk: de veelbewogen geschiedenis vind je terug in het 
oorlogsmuseum Duinkerke 1940, in het Fort der Duinen en op de veste van 
Gravelines…

Origineel: musea die gewijd zijn aan traditionele volksspelen, eigentijdse 
kunst of gravures en etsen. En wat dacht je van een planetarium met een 
projectie op een scherm van 360°?

Vrij: geniet van het ongerepte duingebied en van onze prachtige, brede 
zandstranden!

Kortom, een ideale bestemming voor een daguitstap of kort verblijf.

In deze brochure presenteren we een aantal voorstellen voor 
daguitstappen, à la carte bezoeken en een tweedaagse. Voor bijna alle 
programmaonderdelen zijn Nederlandstalige gidsen beschikbaar.

Neem gerust contact op met de specialisten van onze groepsafdeling voor 
een voorstel op maat!

Toerisme Duinkeke en de Frans-Vlaamse kust
Afdeling groepen
www.duinkerke-groepen.com
groepen@duinkerke.fr
+33 (0)3 28 58 85 13

“Spirit of Dunkerque“
Van Bray-Dunes tot Gravelines
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Suggesties voor 
daguitstappen 
De haven van vroeger 
tot nu
Ontdek de geschiedenis, maar ook 
het heden en de toekomst, van de 
derde grootste haven van Frankrijk
10u30 – 11u30: Havenrondvaart aan boord van “le Texel”
Vanaf het water heb je een uniek uitzicht op de 
historische boten, de sluizen en de reparatiewerf. 
Reusachtige erts- en kolenschepen uit de hele wereld 
meren aan bij Arcelor-Mittal, de grootste staalfabriek van 
Frankrijk. Nederlandstalig commentaar op cd. Er is een 
bar aan boord.

12u: Franse driegangenlunch   
(drankje inbegrepen). Kijk
op www.duinkerke-groepen.com voor de menuvoorstellen.

14u – 15u30: Stadsrondleiding  
Een enthousiaste en deskundige Nederlandstalige 
gids vertelt je alles over de veelbewogen (en Vlaamse!) 
geschiedenis van het voormalige kapersnest. 
Monumenten zoals de St. Elooiskerk, de “Leughenaer” 
en het standbeeld van Jan Baert illustreren de roerige 
historie van stad en streek.

15u30 – 16u45: Geleid bezoek aan het havenmuseum  
Het havenmuseum is gevestigd in een tabakpakhuis 
uit de 19e eeuw. Hier zie je hoe het vissersdorpje uit de 
middeleeuwen is uitgegroeid tot de derde haven van 
Frankrijk. Het museum over een imposante verzameling 
scheepsmodellen. De rondleiding wordt verzorgd door 
een Nederlandstalige gids.

Prijs per persoon: Vanaf € 44* 

Belforten en 
stadswallen
Een duik in de geschiedenis van 
Frans-Vlaanderen!
10u15 – 10u45: Bezoek aan Bergues 
(St. Winoksbergen) met een toeristische tram. Dit 
schilderachtige stadje wordt volledig omringd door 
stadswallen. Op een aangename en ludieke manier 
ontdek je de Berg van Barmhartigheid uit 1630, het Belfort 
alsmede de overblijfselen van de St. Winoksabdij. 

11u15 – 12u30: Bezoek aan de St. Elooiskerk en rondrit 
door Duinkerke (met Nederlandstalige gids). 
In de kerk getuigen enkele grafstenen met opschriften 
in het Spaans, in het Vlaams en in het Frans van de 
veelbewogen geschiedenis van de stad.

12u45: Franse driegangenlunch (drankjes inbegrepen). 
Kijk op www.duinkerke-groepen.com voor de 
menuvoorstellen.

15u – 17u:  Bezoek aan Gravelines (Gravelingen)
met een rondvaartboot
Je maakt een boottocht langs de gerestaureerde 
stadsmuren die getuigen van het rijke verleden van het 
vestingstadje. Het commentaar is beschikbaar in het 
Nederlands.
Het programma wordt afgesloten met een degustatie 
van streeklekkernijen. Bij een smakelijk kopje koffie 
worden ambachtelijke chocolade en wafeltjes geserveerd.

De tram in Bergues heeft een capaciteit van 42 personen. Voor 
grotere groepen reserveren we een rondrit om 10u15 en om 11u. 
Bij aankomst in Duinkerke wordt direct de lunch voorzien. Het 
bezoek aan Duinkerke vindt dan plaats van 14u tot 15u15 en het 
programma in Gravelines van 15u30 tot 17u30.

Prijs per persoon: Vanaf € 41* 

* Onze prijzen zijn berekend op een basis van 40 
personen en geldig tot 31 december 2020. Gratis voor de 
chauffeur van de autocar en, vanaf 40 personen, voor de 
groepsverantwoordelijke.
Niet inbegrepen: autocarhuur en uitgaven van 
persoonlijke aard.
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Een dag in Broekburg
Hedendaagse kunst in een gotische kerk, 
militaire geschiedenis en een gevangenis 
uit de 16e eeuw !

10u – 11u45: Het Koor van Licht, een buitengewoon 
kunstwerk
In het koor van de Sint Jan de Doper-kerk staat het 
kunstwerk van de Britse kunstenaar Sir Anthony Caro op 
je te wachten. Op een sacrale manier worden uitersten 
met elkaar verenigd, oude gotiek en moderne vormgeving, 
schoonheid en kracht. Het nabijgelegen CIAC geeft een 
kijk op het leven en werk van Anthony Caro.

12u: Lunch in restaurant Au Clocher

14u – 15u30: Geleide wandeling door Bourbourg
Met een plaatselijke, Franstalige gids maak je een 
wandeling door de straten van Broekburg. Er is speciale 
aandacht voor het wedervaren van het stadje tijdens 
de twee wereldoorlogen van de 20e eeuw. In 14-18 
was Bourbourg een hospitaalstad, en in 1940 werd het 
stadscentrum getroffen door Duitse bombardementen.
De gidsen zijn lid van de verenigingen “Parts de mémoire” 
en “le Souvenir français”.

15h30 – 16h30: Bezoek aan de voormalige gevangenis 
van Bourbourg
De zware eikenhouten deur van de gevangenis uit de 
16e eeuw knarst open, je dwaalt door de cellen en leest 
de gekerfde boodschappen van de oude ‘gasten’ op de 
muren. De voorgevel, het dak en de cellen staan op de 
Monumentenlijst. Bezoek met Franstalige gids.

NB : groepen van meer dan 25 personen worden 
gesplitst voor het namiddagprogramma.

Prijs per persoon: Vanaf € 36*

In de voetstappen van 
Jan Baert
De kaper Jan Baert werd een grote held 
in Frankrijk toen hij in 1694 de Hollanders 
versloeg !

10u – 11u30: Bezoek aan de scheepswerf Tourville in 
Gravelines
De mensen van de werf bouwen een oorlogsschip uit de 
tijd van Lodewijk XIV na op ware grootte: de ‘Jean Bart’, 
een eersterangs schip uit de 17e eeuw. Rond het schip zijn 
ook de werkplaatsen te bezoeken: een schrijnwerkerij en 
een smederij. Nederlandstalige gids onder voorbehoud.

12u- 14u: Complete Franse lunch, drankjes inbegrepen, 
in het restaurant van je keuze in Gravelines of Duinkerke. 
Kijk op www.duinkerke-groepen.com voor onze 
menuvoorstellen.

14u – 15u30: Geleid bezoek aan Duinkerke, voormalig 
kapersnest (te voet en/of aan boord van uw autocar)
Tijdens een korte, aangename wandeling toont onze 
Nederlandstalige gids je de plekjes waar de geschiedenis 
van de Duinkerker kapers, en dan met name die van onze 
plaatselijk held Jean Baert, tot leven komt. Aan boord van 
de autocar verkennen we een stukje van de haven van 
Duinkerke.

15u30 – 16u45: Kapers op de kust in het Havenmuseum
We brengen een bezoek van ongeveer een half uur 
aan het gedeelte van het havenmuseum dat aan de 
Duinkerker kapers is gewijd. Daarna kun je genieten van 
de zoete specialiteit van Duinkerke: de “Doigt de Jean 
Bart”, een gebakje van chocolade en praliné, vervaardigd 
door de ambachtelijke banketbakker Vandewalle. Bij 
het gebakje serveren we een lekker kopje koffie of een 
fruitsap.

Prijs per persoon: Vanaf € 46,50*
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Hedendaagse kunst
Tijdens deze uitstap ontdek je dat de 
hedendaagse kunst een belangrijke 
plaats inneemt in onze streek.

10u – 11u30: Bezoek aan het Koor van Licht en aan het 
CIAC
De Britse beeldhouwer Sir Anthony Caro is erin geslaagd 
om een monumentale serie sculpturen te creëren die de 
middeleeuwse architectuur van het koor van de Sint Jan 
de Doperkerk perfect aanvult. Het bezoek is een unieke 
ervaring. In het CIAC laat een film van 26 minuten zien 
hoe het kunstwerk tot stand is gekomen.

12u15: Franse driegangenlunch  (drankje inbegrepen). Kijk 
op www.duinkerke-groepen.com voor de menuvoorstellen. 

14u30 – 15u30: Onder leiding van een Nederlandstalige 
gids breng je een bezoek aan het LAAC, een 
buitengewoon museum in de inspirerende omgeving 
van de beeldentuin. In en rond het museum vind je een 
indrukwekkende verzameling werken uit de periode 1950-
1980 van beroemde kunstenaars als Andy Warhol, Karel 
Appel, César en Arman..

16u – 17u15: Bezoek aan het FRAC
Met tentoonstellingen op 6 verdiepingen is het 
FRAC (Régionaal Fonds voor Hedendaagse Kunst) 
een niet te missen plaats voor elke kunstliefhebber. 
Een Nederlandstalige gids leidt je rond. Vanop de 
bovenste verdieping is het zicht op de haven en het 
kilometerslange strand meer dan adembenemend.

Prijs per persoon: Vanaf € 36* 

Operatie Dynamo
Ga terug in de tijd, naar de grootste 
evacuatie-operatie uit de militaire 
geschiedenis.

10u – 11u30: Geleid bezoek aan het Fort des Dunes in 
Leffrinckoucke
Dit fort uit de 19e eeuw ligt midden in het natuurgebied 
van de Dunes de Flandre. Na een grondige renovatie zijn 
er vanaf het voorjaar van 2020 verschillende interactieve 
tentoonstellingen te zien, die een nieuwe kijk geven 
op de veelbewogen geschiedenis van deze plek. Vijf 
verschillende thema’s komen aan de orde: de slag bij 
Duinkerke van 1658, de militaire architectuur, de structuur 
van het fort, de Tweede Wereldoorlog en de natuurlijke 
omgeving het fort.

12u – 14u: Complete Franse lunch (drankje inbegrepen). 
Kijk op www.duinkerke-groepen.com voor de 
menuvoorstellen.

14u – 16u: Dynamo Tour. 
Aan boord van uw autocar breng je onder begeleiding van 
onze Nederlandstalige gids een bezoek aan de sites die 
herinneren aan Operatie Dynamo, de grootste evacuatie 
uit de militaire geschiedenis. Op het programma 
staan de oostelijke havenpier, de stranden, het Britse 
oorlogsmonument, de Ferme Nord en het Sanatorium in 
Zuydcoote.

16u - 17u: Bezoek aan het Museum Duinkerke 1940. 
Dit museum is gevestigd in de vestingwerken die 
tijdens de slag om Duinkerke dienst hebben gedaan als 
hoofdkwartier van het Franse leger. Het museum vertelt 
het ongelooflijke verhaal van de evacuatie, in slechts 
negen dagen, van 338 000 geallieerde soldaten uit de 
“Hel van Duinkerke”. 

Prijs per persoon: Vanaf € 40* 

Suggesties voor daguitstappen
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Scheepstimmerlui, 
Kapers, Vissers en 
Redders op zee  
Beleef het maritieme karakter van de 
Frans-Vlaamse kust

10u – 12u: Bezoek aan het Museum van de Zee en aan 
het Huis van de Redders in Grand Fort Philippe
In het authentieke kader van de voormalige 
zeevaartschool krijg je een beeld van harde leven van 
de kabeljauwvissers en van hun families die 6 maanden 
lang alleen achterbleven. Oude documenten en 
scheepsmaquettes laten deze historie herleven. Het Huis 
van de redders is een uniek gebouw dat op palen in de 
vaargeul staat. Via een indrukwekkende glijbaan werd de 
sloep, die nog steeds te zien is, te water gelaten.

12u30 – 14u: In het gezellige kader van de Taverne Jean 
Bart, onderdeel van de scheepswerf “Tourville”, serveren 
we een heerlijke lunch met een regionaal tintje.
Potje Vleesch of Kip in Biersaus of varkensgebraad met 
Bergues-Kaas
Zachte appeltaart met een bolletje viooltjes-ijs
Koffie
1 glas “Jean Bart” bier of 25cl wijn.
Voorbeeld van een menu

14u – 15u30: Bezoek aan de scheepswerf Tourville
Hier wordt een replica op ware grootte van een 17e 
eeuws oorlogsschip gebouwd. De laatste jaren zijn we 
werken goed opgeschoten. Het geheel ziet er al bijzonder 
indrukwekkend uit. Je komt van alles te weten over de 
technieken die in die tijd in de scheepsbouw werden 
toegepast en die ook worden gebruikt voor de bouw van 
deze oorlogsbodem, die op termijn 84 kanonnen aan 
boord zal hebben!

16u: Vrije tijd in de vestingstad Gravelines,  of, tegen 
meerprijs: rondvaart langs de veste van Gravelines en 
degustatie van streeklekkernijen (vanaf € 11 per persoon).

Prijs per persoon: Vanaf € 39* 

De smaken van 
Gravelines 
 
Een leerzame en smakelijke dag rond het 
thema van de zee en het water

10u – 11u30: Bezoek aan het Zeemuseum en degustatie 
van ambachtelijk gerookte vis
Dit charmante, kleine museum ligt aan haven van Grand 
Fort Philippe. Het geeft je een kijk op het harde leven van 
de IJslandvaarders. Na het bezoek kun je genieten van 
de heerlijke producten van een plaatselijke vishandelaar 
zoals haring, zalm of makreel. Bij de vis wordt een lekker 
glaasje witte wijn geserveerd.

12u – 14u: Lunch aan de oevers van de Aa.
Proef de vermaarde Franse keuken in een van onze 
partnerrestaurants in Gravelines.

15u – 17u: Rondvaart langs de veste en degustatie van 
streeklekkernijen 
Met een fluisterboot vaar je helemaal rond 
de vestingwerken uit de tijd van Vauban, de 
meesteringenieur van Lodewijk XIV. Gravelines is de 
enige vestingstad in Frankrijk die nog volledig door water 
omgeven is en waar rondvaren mogelijk is.
Na de rondvaart heb je de tijd om onze heerlijke zoete 
streekspecialiteiten te proeven. Wat dacht je van 
speculooskramiek, een zoete damsteen, chouquettes of 
“Podingue”? We serveren er een glaasje jus d’orange en 
een koffie bij.

Prijs per persoon: Vanaf € 41* 
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Duinkerke en Malo 
les Bains, een uitstap 
voor lekkerbekken !
Tijdens deze gevarieerde daguitstap kun 
je genieten van allerlei heerlijke Franse 
specialitéiten !

10u – 11u30: Rondvaart met koffie en croissant
Bij aankomst in Duinkerke serveren we een koffie en een 
heerlijk verse Franse croissant aan boord van “Le Texel”. 
Daarna maak je een rondvaart door de derde grootste 
haven van Frankrijk 

11u45 – 14u30: Het Casino van Duinkerke
Een personeelslid van dit etablissement verzorgt een 
korte rondleiding langs de gokautomaten, de zaal met 
de speeltafels en de lounge-bar (in het Frans), waar een 
verfrissend cocktail wordt geserveerd.
Daarna geniet je van een heerlijke Franse lunch in 
restaurant “la Cascade” van het Casino.
Op het menu: Tonijnrillettes met croutons of 
Maroilleskaastaart met gemengde sla / ballotine 
van gevogelte met champignons, puree van zoete 
aardappelen en seizoensgroentjes of koolvisrug met 
een crumble van chorizo en citroenboter, polenta met 
geconfijte tomaten / twee glazen wijn en een fles water 
voor 4 pers.

14u45 – 16u: Verrassend Malo-les-Bains
Met een Nederlandstalige gids maak je een wandeling 
door de straatjes van de sfeervolle badplaats Malo-les-
Bains. We kunnen in plaats van een wandeling ook een 
stadsrondrit aan boord van uw autocar aanbieden.

16u15 – 17u: Een authentiek dessert in “le Cornet 
d’Amour” aan de zeedijk ! 
Na een presentatie van de techniek van de ijsbereiding 
proef je twee bolletjes heerlijk roomijs in de smaken van 
je keus in ‘le Cornet d’Amour’, ambachtelijke ijsmakers 
sinds vier generaties.

Prijs per persoon: Vanaf € 46,50*

Traditionele 
volksspelen en 
ambachtelijk bier
Een daguitstap in het teken van ludieke 
en smakelijke tradities !

10u – 11u30: Museum voor traditionele volksspelen in 
Loon-Plage
Ga terug in de tijd en ontdek hoe men vroeger, in een 
tijd zonder smartphones, de avonden en de weekends op 
een aangename manier doorbracht. Na een presentatie 
in het Frans kun je zelf natuurlijk ook je vaardigheid in de 
verschillende spellen testen. 

12u – 14u00: Complete Franse lunch (drankje 
inbegrepen). Kijk op www.duinkerke-groepen.com voor de 
menuvoorstellen.

14u30 – 16u: Bray-Dunes, de meest noordelijk gelegen 
badplaats van Frankrijk
We maken een aangename wandeling met een 
Franstalige kenner van de geschiedenis van Bray Dunes. 
U hoort hoe de liefhebbers van het baden in de Noordzee 
de konijnenjagers hebben vervangen en hoe ze van de 
onherbergzame kuststrook een gezellige badplaats 
hebben gemaakt. De Engels-Normandische architectuur 
van de huizen in de kleine straatjes geeft het dorp een 
authentieke charme.

16u15 – 17u15: Bezoek aan de Brouwerij “Dunes de 
Flandre”
Michel, de oprichter van de brouwerij, laat je zien en 
proeven dat er niet alleen in België bier van kwaliteit 
gebrouwen wordt. Het bier wordt ook in de bereiding van 
verschillende streekspecialiteiten gebruikt, zoals je in 
de boetiek van de brouwerij kunt ontdekken. Na de korte 
uitleg over het brouwproces (in het Frans) krijg je de 
gelegenheid om het bier te proeven. 

Prijs per persoon: Vanaf € 35*
**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Tweedaagse Duinkerke 
en Frans-Vlaanderen ! 
Natuur, cultuur en ontspanning: 
Frans Vlaanderen biedt het allemaal! 
Voeg daarbij de gastvrijheid van 
de plaatselijke bevolking en alle 
ingrediënten zijn verenigd voor een 
geslaagd verblijf.
Voorbeeld van een tweedaags verblijf:

Dag 1  
10u15 – 10u45: Bij aankomst in Bergues maak je een 
rondrit met een toeristische tram door de straten van dit 
schilderachtige vestingstadje

11u15 – 12u: Daarna breng je een bezoek aan de brouwerij 
van Esquelbecq (Ekelsbeke). Na een korte presentatie 
door de meesterbrouwer zelf krijg je de gelegenheid een 
“Blonde d’Esquelbecq” te proeven!

12u45 – 14u: Broodmaaltijd met een drankje

14u30: bezoek aan het indrukwekkende havengebied van 
Duinkerke aan boord van rondvaartboot “le Texel”.

16u – 17u30: Geleid bezoek aan het havenmuseum Het 
museum is gevestigd in een indrukwekkend tabakpakhuis 
uit 1868. Onze Nederlandstalige gids vertelt je alles over 
de Duinkerker kapers, de kabeljauwvisserij bij IJsland en 
over de ontwikkeling van de haven door de eeuwen heen

18u30: Aankomst in een comfortabel driesterrenhotel. 
Diner in je hotel, overnachting en ontbijt.

Dag 2 
10u 12u: Rondvaart langs de veste van Gravelines en 
degustatie van streekproducten. Het commentaar van 
de rondvaat is opgenomen in het Nederlands. Je krijgt 
ook de gelegenheid om de verrukkelijke plaatselijke zoete 
specialiteiten te proeven. Hierbij wordt een koffie of een 
fruitstap geserveerd.
Complete Franse lunch in Gravelines of in Duinkerke ((kijk 
op www.duinkerke-groepen.com voor de menuvoorstellen)

14u30 – 16u: Geleide wandeling met onze 
Nederlandstalige gids door de pittoreske straten van 
Malo-les-Bains.

16u – 16u45: We beëindigen het programma met een 
zoete lekkernij: het ijs van “le Cornet d’Amour”. Na de 
presentatie heb je de gelegenheid om het product te 
proeven

Prijs per persoon: Vanaf € 146,50* 
*Op een basis van 40 personen in gedeelde tweepersoonskamers. 
Bij de prijs inbegrepen: de rondleidingen van het programma, de degustatie, 
een overnachting ½ pension in een comfortabel hotel broodmaaltijd op 
zaterdagmiddag en warme lunch op zondag (drankje inbegrepen).
Meerprijs eenpersoonskamer: Vanaf € 22,50 per persoon
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Havenmuseum   
Duinkerke  
In het havenmuseum ontdek je hoe Duinkerke de 
op twee na grootste haven van Frankrijk geworden 
is. Het museum beschikt over een buitengewone 
verzameling scheepsmodellen en drie museumschepen. 
Verschillende combinaties zijn mogelijk: museum op de 
kade, museumschepen of museum op de kade en een 
museumschip…

Duur 1u15 
Groepstarief geleid bezoek (NL): € 10 per persoon (min. 15 
personen). 
Geleid bezoek aan de Duchesse Anne en het 
havenmuseum: € 12 per persoon. 
Duur 1u45

Havenrondvaart 
Duinkerke aan boord 
van “le Texel” 
Duinkerke
Duinkerke is derde grootste haven van Frankrijk. Je vaart 
langs de dokken van de handelshaven en van dichtbij 
maak je het laden en lossen van erts-, steenkool- en 
graanschepen mee. Er is een bar aan boord met koffie, 
frisdrank, bier enz. Nederlandstalig commentaar op cd.

Duur: 1 uur. Capaciteit 100 personen binnen + 80 
personen op het buitendek. 

Groepstarief: € 9,40 per persoon vanaf 30 personen

Voor groepen tot 30 personen: forfait € 282

Tourville-werf 
Gravelines 
Bouw van een replica van een 17e eeuws oorlogsschip op 
ware grootte. Ontdek de ambachten van onze voorouders: 
smeden, visrokers, schrijnwerkers en scheepsbouwers.

Duur van het geleide bezoek: 1u15 ongeveer
Bezoek met NL gids: € 9 (minimaal 40 personen). 

Frans vlaanderen en de zee

A la carte
FRANS VLAANDEREN 
EN DE ZEE

GOED IDEE
Breng met minimaal 30 personen een geleid bezoek 
aan het havenmuseum en maak en havenrondvaart en 
je betaalt slechts € 18,40 per persoon ! 
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Rondvaart langs de 
veste
Gravelines 
Met een open bootje maak je een rondvaart langs de 
vestingwerken uit de tijd van Keizer Karel en Vauban. Elk 
bootje heeft een capaciteit van 12 personen. Er kunnen 
vier bootjes tegelijkertijd varen. Uitleg in het Nederlands.

Duur van de rondvaart: 50 minuten. Combinatie mogelijk 
met het toeristisch treintje (tegen meerprijs).
Prijs: € 60 per bootje. Meerprijs weekends en feestdagen: 
€ 1 per persoon

Dunkerque Port 
Center  NIEUW
Om de haven op een nieuwe en unieke manier te beleven 
biedt Dunkerque Port Center drie verschillende geleide 
rondritten (in het Frans), speciaal voor groepen die over 
hun eigen autocar beschikken. We gunnen je een blik op 
de indrukwekkende havenfaciliteiten en op de talrijke 
activiteiten die in het gebied worden ontplooid. 

Duur van de bezoeken: 2u, 2u30 of 3u.

Capaciteit: 1 autocar

Museum van de zee  
Grand Fort Philippe 
Dit museum herbergt een schat aan schaalmodellen 
van boten en oude voorwerpen en vertelt zo het verhaal 
van de IJslandvaarders die van huis vertrokken tussen 
februari tot april om in september terug te keren. Vrij 
bezoek. 

Duur ongeveer 45 minuten.

Groepstarief: vanaf € 3,50 per persoon

Het is mogelijk om het bezoek te combineren met een 
degustatie van ambachtelijk gerookte vis. Meerprijs: € 5 
per persoon.

Museum van het 
reddingswerk 
Grand Fort Philippe

Ontdek aan de hand van foto’s, oude voorwerpen en 
krantenartikelen, de geschiedenis van deredding op zee. 
In het museum is ook een authentieke reddingssloep te 
zien.

Vrij bezoek. 
Duur ongeveer 45 minuten.
Groepstarief: vanaf € 3,50 per persoon
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FRAC, regionaal fonds 
voor hedendaagse 
kunst
Duinkerke  
Het FRAC, dat zes verdiepingen telt, herbergt 
tentoonstellingszalen en ontmoetingsruimten, die de 
bezoeker in de gelegenheid stellen de hedendaagse 
kunst op een intense manier te beleven. Het FRAC bezit 
een rijke collectie van meer dan 1500 werken. Het design 
neemt een belangrijke plaats in in de verzameling. Over 
het algemeen is er minimaal een Nederlandstalige gids 
beschikbaar.

Duur van het geleide bezoek: 1u15
Forfait geleid bezoek € 120 per gids. Max. 25 personen per 
gidsHet Koor van Licht van 

Sir Anthony 
Bourbourg
De Britse beeldhouwer Sir Anthony Caro vervaardigde 
voor het gerenoveerde gotische koor van de Sint-Jan-de-
Doperkerk van Bourbourg een monumentaal geheel van 
15 eigentijdse sculpturen op een totale oppervlakte van 
450 m2, die een intrigerende dialoog aangaan met de 
middeleeuwse kerk.

Geleid bezoek (NL),  duur: 1u

Museum voor 
tekeningen en 
originele prenten  
Gravelines 
Het enige museum van Frankrijk dat aan originele prenten 
is gewijd. Het museum is gevestigd in een kruithuis dat 
deel uitmaakte van de vestingwerken van Vauban. Naast 
de indrukwekkende permanente tentoonstelling zijn er 
tijdelijke exposities van hoog niveau te bewonderen. 

Geleid bezoek (FR), duur 1u
Groepstarief: vanaf € 5 per persoon

Beeldentuin en 
Centrum voor 
Eigentijdse Kunst 
(LAAC)  
Duinkerke  
Het Centrum voor Eigentijdse Actie en Kunst (LAAC) is 
gelegen in de groene omgeving van de beeldentuin. Het is 
gewijd aan de beeldende kunst uit de periode 1950 – 1980. 
Hier vind je belangrijke werken als “Car Crash” van Andy 
Warhol en het “Circus” van Karel Appel. Over het algemeen 
is er minimaal een Nederlandstalige gids beschikbaar.

Groepstarief: € 2 
Optie: Gidsenforfait: 1u30 € 75/gids - 1u € 60/ gids (max. 
30 pers. per gids)

BESTEMMING 
HEDENDAAGSE KUNST

Bestemming hedendaagse kunst

A la carte
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Bezoek aan Gravelines 
met een toeristisch 
treintje
Aan boord van het treintje ontdek je op een gemoedelijke 
manier de vestingwerken en het maritieme erfgoed van 
Gravelines.

Duur 1u (NL). 
Groepstarief: € 5 per persoon (meerprijs € 1 in het 
weekend en op feestdagen).

Geleide wandeling 
door Bourbourg   
De (Franstalige) leden van de plaatselijke historische 
vereniging Parts de Mémoire hebben passie voor hun 
stad. Broekburg heeft een rijke geschiedenis. Tijdens het 
bezoek wordt het accent gelegd op het wedervaren van 
het stadje gedurende de twee Wereldoorlogen van de 
twintigste eeuw. 

Duur 1u (FR). 
Groepstarief: € 4 per persoon.

Belfort van Duinkerke – 
Unesco Werelderfgoed
De twee belforten van Duinkerke staan op de 
werelderfgoedlijst van de Unesco. Vanaf het 
panoramische terras van het belfort van St. Elooi heb je 
een overweldigend uitzicht over de Duinkerke, de haven 
en de Franse Westhoek (lift, vervolgens 

Duur: afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Capaciteit: 16 personen tegelijkertijd op het terras
Bezoek zonder gids: € 3 per persoon. 

Geleide wandeling 
met Vauban  
Gravelines
Een gids die verkleed is als de meesteringenieur van 
Lodewijk XIV neemt je mee op een spannende reis door 
de tijd, van de middeleeuwen tot de 17e eeuw. Je ontdekt 
het goed bewaarde erfgoed dat de strategische rol die 
Gravelines (Grevelingen) in de loop de eeuwen gespeeld 
heeft, illustreert. Vauban spreekt alleen Frans !

Groepstarief: € 5 per persoon (meerprijs € 1 in het 
weekend en op feestdagen). 

BELEEF DE 
GESCHIEDENIS

A la carte
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Duinkerke Operatie 
Dynamo 1940 tour
Van 26 mei t/m 4 juni 1940 hebben 338.000 soldaten 
weten te ontsnappen uit de “Hel van Duinkerke”. Aan 
boord van uw autocar ontdek je de sites die aan deze 
ingrijpende gebeurtenis herinneren. In de haven zien 
we de “East Mole“, we maken een stop op het beroemde 
strand van Duinkerke, en bij het Britse gedenkteken. In 
Zuydcoote zien we het sanatorium, de ferme Nord, die 
nog de sporen van de gevechten draagt, en het militaire 
kerkhof. 

Duur: 2u
Tarief per autocar: € 125 (huur van de autocar niet 
inbegrepen)

Kaperswandeling: 
geleide wandeling 
door Duinkerke met 
een Nederlandstalige 
gids.
Voor een groot gedeelte dankt Duinkerke haar 
reputatie aan de moed van de kapers die in de loop der 
eeuwen diverse vijanden het hoofd hebben geboden. 
Verschillende monumenten, zoals de St. Elooiskerk, het 
stadhuis en het standbeeld van Jan Baert, illustreren dit 
glorieuze verleden.

Duur van de rondleiding (NL): 1u15 à 1u30
Prijs: € 125 per gids (maximaal 35 personen per gids)

Fort des Dunes NIEUW
Leffrinckoucke
Het Fort des Dunes is gebouwd aan het eind van de 19e 
eeuw als onderdeel van de kustverdedigingswerken. In 
het voorjaar van 2020 gaat het volledig heringerichte 
fort open. Er zijn verschillende nieuwe, interactieve 
tentoonstellingen te zien, rond de volgende thema’s: de 
slag bij Duinkerke van 1658, militaire architectuur, de 
structuur van het fort en de Tweede Wereldoorlog. 

Duur van het geleide bezoek (NL) : 1u30 ongeveer.
Groepstarief per persoon: € 8

 

Oorlogsmuseum 
Duinkerke 1940  
Dunkerque 
Aan de hand van stafkaarten, foto’s, militaria en een 
film vertelt dit museum het ongelooflijke verhaal van de 
geslaagde evacuatie van meer dan 338.000 geallieerde 
soldaten uit de “Hel van Duinkerke”, in mei-juni 1940.

Duur van het bezoek (zonder gids) : 1 uur ongeveer.
Groepstarief: € 7
Meerprijs geleid bezoek (FR): € 60 per gids (max.25 
personen per gids).

 

Badplaatsarchitectuur 
Malo-les-bains
De villa’s uit het einde van de 19e en het begin van de 20e 
eeuw getuigen van een glorierijk verleden, van het begin 
van de ontwikkeling van badplaatsen als toeristische 
trekpleisters. Het zijn kleine wonderen van architectuur en 
toonbeelden van creativiteit..

Duur van de rondleiding (NL): 1u15
Prijs: € 125 per gids (maximaal 30 personen per gids)

Stadsrondleiding 
Duinkerke aan boord 
van de autocar van de 
groep
Hierbij komen heden, verleden en toekomst van 
Duinkerke aan bod : de Sint Elooiskerk, het Belfort, het 
Stadhuis, “de Leughenaer”, het standbeeld van Jan Baert 
(de beroemde Duinkerker kaper), de architectuur van de 
badplaats Malo les Bains en nog veel meer!

Duur van de rondleiding (NL): 1u15 à 1u30
Prijs: € 125 per autocar (huur van de autocar niet 
inbegrepen)

Beleef de geschiedenis

“



17

Suikerpakhuis   
Duinkerke
In een volledig gerenoveerd pakhuis uit de 19e eeuw 
worden tentoonstellingen gepresenteerd rond het thema 
van de stad en de ruimtelijke ordening. In 2050 leeft 
75% van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving. 
Dit veranderende evenwicht heeft gevolgen op sociaal, 
economisch en ecologisch niveau.

Duur van het bezoek (FR): 45 minuten
Gratis
 

Museum voor oude 
volksspelen  
Loon-Plage
In het museum kan je kennismaken met het speelgoed 
van vandaag en gisteren. In de speelzaal kun je ze ook zelf 
uittesten. In de talrijke vitrines zijn zeldzame objecten te 
zien;

Groepstarief: € 4,5 per persoon
Duur van het geleide bezoek (FR) : 2u.
 

PLUS, Planetarium en 
wetenschapstentoonstelling   
Cappelle-la-Grande
Dit complex is volledig gewijd aan de wetenschap van 
het leven, de aarde en de ruimte. In de permanente 
tentoonstellingsruimte maak je een spectaculaire reis door 
de tijd, die begint bij de Big Bang. Op aanvraag kan er in het 
indrukwekkende planetarium met een scherm van 360° een 
film in het Nederlands worden vertoond. 

Groepstarief: € 2,50 per persoon voor een bezoek naar keus 
(planetarium of permanente tentoonstelling of tijdelijke 
exposities).
Workshop ½ dag: € 3. Workshop hele dag: € 6

ORIGINEEL
A la carte
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CPIE, vereniging voor 
milieueducatie   
Zuydcoote  
De kust van Frans-Vlaanderen draagt sinds enkele jaren 
het prestigieuze nationale keurmerk “Grand Site de 
Flandre”. Een geleide wandeling is een ideale gelegenheid 
om de natuurlijke rijkdom van de kuststrook te verkennen. 
Ontdek de diversiteit van flora en fauna in de duinen, 
langs de stranden, op de botanische paden en in het 
moerasgebied.

Inlichtingen: +33 (0)3 28 26 86 76 

Dierentuin
Fort-Mardyck
In het park, dat ook voor mensen met een beperking goed 
toegankelijk is, leven 270 dieren uit Frankrijk en de rest 
van Europa, zoals zeehonden, flamingo’s en otters. 

Groepstarief: € 3 per persoon
Duur van het bezoek zonder gids: 1u

Boerderij “le Camélus”  
Ghyvelde

40 diersoorten op 4 hectare! Behalve struisvogels zijn er 
ook kangoeroes, kooivogels, poneys, geiten en varkentjes 
te zien. Het bezoek wordt afgesloten met een degustatie 
en een glaasje wijn.

Duur van de rondleiding (FR) : 1u30
Groepstarief: € 6,50 per persoon

Origineel

Foto’s: Ville de Dunkerque Nicolas Hequet, Jean Drieux, Samuel Dhote, 
Rémy Dehondt OTC Dunkerque, Association Tourville, Ville de Dunkerque 
Cathy Christiaen, Ville de Gravelines, Hilda George, Florian Alphonse, 
Musée des Jeux Traditionnels, ADRT Nord, Philippe Houzé, Grand Port 
Maritime – Jean Louis Burnod, Studio Mallevaey, Philippe Frutier, Daniel 
Osso, Ville de Leffrinckoucke, Communauté Urbaine de Dunkerque, Sail 
Training international

Deze brochure is uitgebracht door de Dienst 
Toerisme Duinkerke, met steun van de Districtsraad 
Duinkerke.

Druk: Pacaud Dunkerque. Oplage : 4000 ex. Het papier wordt gemaakt 
van gecertifieerd duurzaal hout en van recycleerbare pulp.

Wijzigingen voorbehouden
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De verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de bepalingen van de 
artikels R211-3 tot R211-11 van de Franse Code du Tourisme met betrekking 
tot het ‘Verkoopscontract voor reizen en verblijven’, gewijzigd door het 
decreet nr. 2009-1650 van 23 december 2009 en besloten in toepassing 
van de wet nr. 2009-888 van 22 juli 2009 inzake de ontwikkeling en 
modernisering van de toeristische diensten, die hieronder integraal worden 
hernomen.

Artikel R211-3 Onder voorbehoud van uitsluitingen voorzien in de derde 
en vierde alinea van het artikel L. 211-7, dienen er bij elke aanbieding en bij 
elke verkoop van reis- of verblijfsprestaties geschikte documenten worden 
ingediend die beantwoorden aan de regels die bepaald worden door de 
onderhavige paragraaf. 
In het geval van een verkoop van vliegtuigtickets of vervoersbewijzen 
voor een geregelde lijndienst, die niet gepaard gaat met prestaties 
die verbonden zijn met dit vervoer, bezorgt de verkoper de aankoper 
één of meerdere reistickets voor de ganse reis, uitgegeven door de 
transportmaatschappij of op haar verantwoordelijkheid. In het geval 
van vervoer op verzoek (bv. belbus), dienen de naam en het adres van 
de transportmaatschappij, in opdracht van dewelke de tickets werden 
uitgegeven, vermeld te worden. 
De afzonderlijke facturering van de verschillende elementen van dezelfde 
vaste toeristische overeenkomst vrijwaart de verkoper niet voor de 
verplichtingen die hem worden opgelegd door de reglementaire bepalingen 
van de onderhavige paragraaf.
Artikel R211-3-1 De precontractuele informatie-uitwisseling of de 
terbeschikkingstelling van de contractuele voorwaarden gebeurt schriftelijk. 
Dit kan ook elektronisch gebeuren op voorwaarde dat dit rechtsgeldig 
en uitoefenbaar is volgens de artikels 1369-1 tot 1369-11 van het Franse 
burgerlijke wetboek. De naam of de bedrijfsnaam en het adres van de 
verkoper worden vermeld, alsook de aanduiding van de inschrijving in het 
register dat bepaald wordt in punt a van het artikel L. 141-3 of, eventueel, 
de naam, het adres en de aanduiding van de inschrijving van het verbond 
of van de vereniging die vermeld worden in de tweede alinea van het artikel 
R. 211-2.
Artikel R211-4 Vooraleer het contract afgesloten wordt, dient de verkoper 
de klant op de hoogte te brengen van de informatie over de prijzen, de data 
en de andere elementen die deel uitmaken van de verstrekte prestaties voor 
de reis of het verblijf, zoals: 
1° De bestemming en de gebruikte transportmiddelen, -kenmerken en 
-categorieën; 
2° De verblijfswijze, de toestand van het verblijf, het niveau van comfort en 
de voornaamste eigenschappen van het verblijf, de officiële toeristische 
goedkeuring en indeling in overeenstemming met de regelgeving of met de 
gebruiken in het land van bestemming; 
3° De aangeboden maaltijden; 
4° De routebeschrijving wanneer het om een rondreis gaat; 
5° De formaliteiten op het gebied van administratie en gezondheidszorg die 
vervuld moeten worden door autochtonen of personen die afkomstig zijn uit 
een andere lidstaat van de Europese Unie of een deelstaat van het akkoord 
over de Europese Economische Ruimte, met name in het geval van het 
overschrijden van de grenzen, alsook de termijnen van vervulling; 
6° De bezoeken, uitstappen en andere diensten die inbegrepen zijn in de 
vaste overeenkomst of die eventueel beschikbaar zijn tegen een extra 
betaling; 
7° De minimale of maximale omvang van de groep waarbij de reis of het 
verblijf zal doorgaan, alsook, indien het plaatsvinden van de reis of het 
verblijf afhankelijk is van een minimaal aantal deelnemers, de uiterste 
datum waarop de klant op de hoogte gebracht dient te worden van de 
afgelasting van de reis of het verblijf; deze datum dient ten minste 21 dagen 
voor het vertrek te liggen; 
8° Het bedrag of het percentage van de prijs dat als voorschot betaald dient 
te worden voor het afsluiten van het contract, alsook de agenda voor de 
betaling van het resterende bedrag; 
9° De herzieningswijzen voor de prijzen zoals deze voorzien zijn door het 
contract in toepassing van het artikel R. 211-8; 
10° De annuleringsvoorwaarden van contractuele aard; 
11° De annuleringsvoorwaarden die bepaald worden in de artikels R. 211-9, R. 
211-10 en R. 211-11; 
12° De informatie met betrekking tot het optionele afsluiten van een 
verzekeringscontract dat de gevolgen van bepaalde annuleringsgevallen 
dekt of een bijstandscontract dat bepaalde bijzondere risico’s dekt, met 
name de repatriëringskosten in het geval van een ongeval of ziekte; 
13° Wanneer het contract het vervoer per vliegtuig omvat, de gedetailleerde 
vluchtinformatie, voorzien in de artikels R. 211-15 tot R. 211-18. 
Artikel R211-5 De voorgaande informatie die aan de klant bezorgd wordt, 
verbindt de verkoper, tenzij in deze informatie uitdrukkelijk vermeld 
wordt dat de verkoper het recht heeft bepaalde elementen te wijzigen. 
De verkoper dient in dit geval duidelijk aan te geven in welke mate deze 
wijzigingen kunnen voorkomen en op welke elementen deze betrekking 
kunnen hebben.
In elk geval dienen de wijzigingen aan de voorgaande informatie 
meegedeeld te worden aan de klant voor het afsluiten van het contract.
Artikel R211-6 Het contract dat afgesloten wordt tussen de verkoper en de 
aankoper dient schriftelijk te zijn, opgesteld in twee exemplaren, waarvan de 
aankoper er één in zijn bezit heeft, beide ondertekend door beide partijen. 
Wanneer het contract elektronisch afgesloten wordt, zijn de artikels 1369-1 
tot 1369-11 van het Franse burgerlijk wetboek van toepassing. Het contract 
dient de volgende clausules te omvatten: 
1° De naam en het adres van de verkoper, van zijn borg en van zijn 
verzekeraar, alsook de naam en het adres van de organisator; 
2° De bestemming of de bestemmingen van de reis en, in het geval van een 
verblijf in verschillende delen, de verschillende periodes en de data; 
3° De gebruikte transportmiddelen, -kenmerken en -categorieën, de data en 
de plaatsen van vertrek en aankomst; 
4° De verblijfswijze, de toestand van het verblijf, het niveau van comfort en 
de voornaamste eigenschappen van het verblijf, de toeristische indeling 
krachtens de regelgeving of de gebruiken in het land van bestemming; 
5° De aangeboden maaltijden; 
6° De routebeschrijving indien het om een rondreis gaat; 
7° De bezoeken, de uitstappen of andere diensten die inbegrepen zijn in de 
totaalprijs van de reis of het verblijf; 
8° De totaalprijs van de gefactureerde prestaties, alsook de aanduiding van 
alle eventuele herzieningen van deze facturering krachtens de bepalingen 
van artikel R. 211-8; 
9° De aanduiding, indien van toepassing, van de bijdragen of belastingen 
die verbonden zijn met bepaalde diensten zoals landingsrechten en rechten 
om aan en van boord te gaan in havens en luchthavens, toeristenbelasting... 
wanneer deze niet inbegrepen zijn in de prijs van de verstrekte prestatie(s); 
10° De betalingstermijnen en -modaliteiten van de prijs; de laatste betaling 
die door de aankoper uitgevoerd wordt mag niet lager zijn dan 30% van 
de prijs van de reis of het verblijf en dient uitgevoerd te worden tijdens de 
overhandiging van de documenten die het mogelijk maken de reis of het 
verblijf te volbrengen; 
11° De bijzondere voorwaarden die gevraagd werden door de aankoper en die 
aanvaard zijn door de verkoper; 
12° De wijzen waarop de aankoper zich kan wenden tot de verkoper met een 
klacht wegens het niet of verkeerd uitvoeren van het contract. Deze klacht 
dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden, op een manier waarop er een 
ontvangstbevestiging van de verkoper verkregen kan worden, en dient, 
eventueel, schriftelijk bezorgd te worden aan de betreffende organisator 
van de reis en de dienstverlener; 
13° De uiterste datum waarop de aankoper ingelicht dient te worden in het 
geval van afgelasting van de reis of het verblijf door de verkoper wanneer 
het doorgaan van de reis of het verblijf afhankelijk is van een minimaal 
aantal deelnemers, conform de bepalingen van punt 7 van het artikel R. 
211-4; ; 
14° De annuleringsvoorwaarden van contractuele aard; 
15° De annuleringsvoorwaarden die voorzien worden in de artikels R. 211-9, 
R. 211-10 en R. 211-11; ; 
16° De details inzake de gedekte risico’s en het bedrag van de waarborgen 

krachtens het verzekeringscontract dat de gevolgen dekt van de 
professionele burgerlijke aansprakelijkheid van de verkoper; 
17° De aanduidingen met betrekking tot het verzekeringscontract dat 
afgesloten werd door de aankoper en dat de gevolgen dekt van bepaalde 
annuleringsgevallen (polisnummer en naam van de verzekeraar), alsook 
de aanduidingen met betrekking tot het bijstandscontract dat bepaalde 
bijzondere risico’s dekt, met name de repatriëringskosten in het geval 
van een ongeval of ziekte; in dit geval dient de verkoper de aankoper 
een document te bezorgen met op zijn minst de gedekte risico’s en de 
uitgesloten risico’s; 
18° De uiterste datum waarop de verkoper ingelicht dient te worden indien 
de aankoper het contract wenst te verbreken; 
19° De verbintenis om de aankoper ten minste tien dagen voor de voorziene 
vertrekdatum de volgende informatie te verschaffen: 
a) De naam, het adres en het telefoonnummer van de plaatselijke 
vertegenwoordiger van de verkoper of, bij gebrek daaraan, de namen, 
adressen en telefoonnummers van de plaatselijke organisaties die de klant 
kunnen helpen in het geval van moeilijkheden of, bij gebrek daaraan, het 
noodnummer via hetwelke de klant onmiddellijk contact kan opnemen met 
de verkoper; 
b) Voor de reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, een 
telefoonnummer en een adres via dewelke er rechtstreeks contact gemaakt 
kan worden met het kind of met de verantwoordelijke ter plaatse van het 
verblijf; 
20° De clausule voor ontbinding en terugbetaling zonder boetes van 
de betaalde bedragen door de aankoper wanneer de verkoper zijn 
informatieverplichting voorzien in punt 13 van het artikel R. 211-4 niet 
nakomt; 
21° De verbintenis om de aankoper te gelegener tijd voor de aanvang van de 
reis of het verblijf in te lichten over de vertrek- en aankomsturen.
Artikel R211-7 De aankoper kan zijn contract overdragen aan een 
cessionaris die dezelfde voorwaarden vervult als hij om de reis of het verblijf 
te volbrengen, zolang dit contract geen gevolgen bepaald heeft.
Behoudens bepalingen in het voordeel van de cedent, is deze laatste 
verplicht de verkoper op de hoogte te brengen van zijn beslissing op een 
manier waarop er een ontvangstbevestiging verkregen kan worden, en dit 
ten laatste zeven dagen voor de aanvang van de reis. Wanneer het om een 
cruise gaat, bedraagt deze termijn twee weken. Deze overdracht dient in 
geen geval de voorafgaande goedkeuring te krijgen van de verkoper.
Artikel R211-8 Wanneer het contract de uitdrukkelijke mogelijkheid 
aangeeft dat de prijs herzien kan worden, binnen de grenzen die 
voorzien worden in het artikel L. 211-12, dient dit contract de exacte 
berekeningswijzen te vermelden, zowel stijgingen als dalingen, van de 
prijswijzigingen, en met name het bedrag van de vervoerskosten en 
-belastingen die ermee verbonden zijn, de vreemde valuta die een invloed 
kunnen hebben op de prijs van de reis of het verblijf, het deel van de 
prijs waarop de wijziging van toepassing is, de koers van de vreemde 
munteenheid (-eenheden) die als referentie gebruikt worden bij het bepalen 
van de prijs die op het contract vermeld wordt.
Artikel R2–11-9 Wanneer de verkoper, vóór het vertrek van de aankoper, 
niet anders kan dan een wijzinging aan te brengen in één van de essentiële 
elementen van het contract, zoals een aanzienlijke prijsstijging, en wanneer 
hij de informatieverplichting die vermeld wordt in punt 13 van het artikel 
R. 211-4 niet in acht neemt, kan de aankoper, zonder vooruit te lopen op 
vorderingen tot vergoeding voor de eventueel geleden schade, en na op 
de hoogte gebracht te zijn door de verkoper op een manier waarop er een 
ontvangstbevestiging verkregen kan worden:
- hetzij zijn contract opzeggen en zonder boetes de onmiddellijke 
terugbetaling krijgen van de betaalde bedragen;
- hetzij de wijziging of de vervangingsreis die door de verkoper aangeboden 
wordt, aanvaarden; in dat geval wordt er door beide partijen een aanhangsel 
bij het contract ondertekend dat de doorgevoerde wijzigingen vermeldt; 
elke prijsvermindering wordt in mindering gebracht van het eventueel 
resterende bedrag dat nog door de aankoper betaald dient te worden en, 
indien de reeds uitgevoerde betaling van deze laatste hoger is dan de prijs 
van de gewijzigde prestatie, dient het te veel geïnde bedrag terugbetaald te 
worden voor de vertrekdatum.
Artikel R211-10 In het geval voorzien in artikel L. 211-14, wanneer de verkoper, 
vóór het vertrek van de aankoper, de reis of het verblijf afgelast, dient hij 
de aankoper hiervan op de hoogte te brengen op een manier waarop er 
een ontvangstbevestiging verkregen kan worden; de aankoper, zonder 
vooruit te lopen op vorderingen tot vergoeding van de eventueel geleden 
schade, verkrijgt van de verkoper de onmiddellijke terugbetaling zonder 
boetes van de betaalde bedragen; de aankoper ontvangt in dit geval een 
schadevergoeding die ten minste gelijk is aan de boete die hij gekregen 
zou hebben indien hij de reis of het verblijf op deze datum geannuleerd 
zou hebben. 
De bepalingen in het onderhavige artikel verhinderen in geen geval 
het overeenkomen van een minnelijke schikking waarbij de aankoper 
een vervangingsreis of -verblijf aanvaardt dat door de verkoper wordt 
aangeboden.
Artikel R211-11 Wanneer de verkoper, na het vertrek van de aankoper, 
onmogelijk een essentieel deel van de diensten die voorzien zijn in het 
contract kan verlenen en dit deel een niet te verwaarlozen percentage 
vertegenwoordigt van de prijs die betaald werd door de aankoper, dient de 
verkoper onmiddellijk de volgende maatregelen te treffen, zonder vooruit te 
lopen op vorderingen tot vergoeding voor de eventueel geleden schade:
- hetzij diensten voorstellen ter vervanging van de voorziene diensten en 
eventueel een prijstoelage voor zijn rekening nemen en, indien de prestaties 
die aanvaard worden door de aankoper van een lagere kwaliteit zijn, dient de 
verkoper hem het prijsverschil terug te betalen zodra hij terug aangekomen 
is;
- hetzij, indien hij geen enkele vervangingsprestatie kan aanbieden of indien 
deze geweigerd worden door de aankoper met geldige redenen, de aankoper, 
zonder prijstoelage, vervoersbewijzen te verstrekken om zijn terugkeer te 
verzekeren in gelijkaardige omstandigheden naar de vertrekplaats of naar 
een andere plaats die overeengekomen werd door beide partijen. 
De bepalingen van het onderhavige artikel zijn van toepassing indien de 
verplichting in punt 13 van het artikel R. 211-4 niet gerespecteerd wordt.

Bijzondere verkoopsvoorwaarden van de Toeristische Dienst van 
Duinkerke ‘Dunes de Flandre’

De Toeristische Dienst van Duinkerke ‘Dunes de Flandre’ beschikt over een 
financiële waarborg die afgesloten werd bij APST, 15 rue Carnot 75017 PARIS.

1. Reservering 
Alle reserveringen moeten plaatsvinden voor de uiterste datum die 
vermeld wordt op het contract of de overeenkomst en zullen pas geldig 
zijn wanneer de Toeristische Dienst één van de twee exemplaren van het 
reserveringsformulier of de overeenkomst (gedateerd, ondertekend en 
vergezeld van de overeenkomstige betaling) ontvangen heeft.
De ondertekening betekent dat de klant de algemene en bijzondere 
verkoopsvoorwaarden aanvaardt, alsook de informatie en het voorbehoud 
dat gepubliceerd staat in de brochures, in de berichten en op de websites.

2. Prijs
De prijs wordt definitief vastgesteld op de dag van de reservering. Deze 
wordt bepaald in euro, met inbegrip van alle belastingen in functie van de 
overeengekomen prestaties, het aantal deelnemers en, bij een verblijf, het 
aantal overnachtingen.
De Toeristische Dienst van Duinkerke ‘Dunes de Flandre’ kan de prijs zowel 
verhogen als verlagen om zo rekening te houden met de wijzigingen in:
de verbonden vervoerskosten, met name de brandstofprijs.
de belastingen die verbonden zijn met de aangeboden prestaties (met name 
de toeristenbelasting, btw).
De prijs mag gedurende de 30 dagen voor de aanvangsdatum van de 
gereserveerde activiteiten niet verhoogd worden door de Toeristische 
Dienst.

3. Betalingsvoorwaarden
Reserveringen worden enkel aanvaard die vergezeld zijn van de betaling:
van een voorschot van 50% (met een minimum van 45 euro) van de 
totaalprijs,
van de totaalprijs, indien deze lager is dan of gelijk is aan 45 euro.
Het resterende bedrag dient vóór de aanvang van de gereserveerde 
activiteit betaald te worden.
Wanneer een reservering aangevraagd wordt binnen de 7 dagen voor de 
aankomstdatum, kan de Toeristische Dienst van Duinkerke ‘Dunes de 
Flandre’ daarenboven de terugbetaling vragen van de eventuele kosten voor 
de verzending van de documenten via koerierdienst. 
4. Reserveringsbevestiging
Na ontvangst van de ingevulde en ondertekende reserveringsfiche of 
overeenkomst zal de Toeristische Dienst een bevestigingsdocument 
verzenden waarin al de nodige informatie staat voor het goede verloop van 
de gereserveerde prestaties, met name de ontmoetingsplaatsen.

5. Tijdsschema van de activiteiten 
De Toeristische Dienst wijst alle vormen van aansprakelijkheid af bij een 
laattijdige aankomst en/of een vervroegd vertrek van de personen die 
deelnemen aan de gereserveerde activiteiten.

6. Wijzigingen 
a) door toedoen van de klant
Er zal geen enkele wijziging aan de oorspronkelijke reservering, met name 
met betrekking tot het aantal deelnemers, aanvaard worden binnen de 
30 dagen voor de eerste gereserveerde activiteit, tenzij dit uitdrukkelijk 
goedgekeurd wordt door de Toeristische Dienst en de extra kosten die deze 
wijziging met zich meebrengt, betaald worden door de klant. In elk geval zal 
de afwezigheid van een deelnemer enkel in aanmerking genomen worden 
in de facturering voor gegronde en naar behoren verantwoorde redenen. De 
eindbeslissing ligt bij de Toeristische Dienst. 

b) door toedoen van de Toeristische Dienst
De Toeristische Dienst behoudt zich het recht voor, indien nodig, de 
omstandigheden van de uitvoering van de gereserveerde activiteiten te 
wijzigen op voorwaarde dat deze wijziging niet in strijd is met één van de 
essentiële elementen van het contract.
Indien er voor de start van de activiteiten en ten gevolge van een externe 
gebeurtenis die zich opdringt bij de Toeristische dienst één van de 
essentiële elementen van de gereserveerde activiteit niet kan worden 
uitgevoerd, dan zal de klant hiervan zo vlug mogelijk op te hoogte gebracht 
worden en kan hij/zij:
- de reservatie annuleren en de totale som van de betaalde bedragen 
terugvorden,
- de voorgestelde wijziging aanvaarden en een aanhangsel van de 
inschrijvingsfiche ondertekenen waarop de gegeven wijzigingen worden 
verduidelijkt en, indien van toepassing, de prijsvermindering of -toeslag 
hiervan wordt meegedeeld.
Indien er na de start van de activiteiten en ten gevolge van een externe 
gebeurtenis die zich opdringt bij de Toeristische dienst één van de 
essentiële elementen van de gereserveerde activiteit niet kan worden 
uitgevoerd, dan zal de klant hiervan zo vlug mogelijk op te hoogte gebracht 
worden en wordt hem/haar zonder prijstoeslag voorgesteld:
een andere activiteit te kiezen (met terugbetaling van het prijsverschil)
de activiteiten uit te stellen tot een latere datum;
Indien de Toeristische Dienst niet in staat is om een vervangende activiteit 
voor te stellen of om de activiteit uit te stellen, of indien de alternatieven 
voor een geldende reden worden geweigerd door de klant, dan zal de 
Toeristische Dienst overgaan tot de terugbetaling van de betaalde bedragen 
voor de betreffende activiteiten.

7. Annulatie
a) door de klant
Elke opzegging moet worden aangekondigd via een aangetekend schrijven, 
met de poststempel als officieel bewijs. De annulatiekosten bedragen:
Annulatie meer dan 30 dagen op voorhand: 45 euro,
Annulatie tussen 30 en 15 dagen op voorhand: 50% van het verschuldigde 
bedrag
Annulatie tussen 15 en 7 dagen op voorhand: 75% van het verschuldigde 
bedrag
Annulatie minder dan 7 dagen op voorhand: 100% van het verschuldigde 
bedrag
Bijzondere annulatievoorwaarden voor watersportactiviteiten en glijsporten 
(zeilwagen, kajak, catamaran en lichte zeilboot): 
Annulatie meer dan 7 dagen op voorhand: 75% van het verschuldigde bedrag
Annulatie minder dan 7 dagen op voorhand: 100% van het verschuldigde 
bedrag
Te laat arriveren of voortijdig vertrekken zal geen terugbetaling opleveren. 

b) door de Toeristische Dienst
Indien de Toeristische Dienst de activiteit opzegt en de klant niet 
verantwoordelijk gesteld kan worden voor de opzegging, zal de Toeristische 
Dienst de totale som van de betaalde bedragen aan de klant terugbetalen 
en aanvullen met de schadevergoeding zoals vermeld in artikel 7a).
De klant heeft geen recht op een schadevergoeding indien de annulatie het 
gevolg is van omstandigheden buiten de wil van de Toeristische Dienst om 
zoals overmacht, veiligheidsredenen, ongunstige weersomstandigheden.
De Toeristische Dienst behoudt zich eveneens het recht voor om personen 
wiens gedragingen het goede verloop van een activiteit schenden, weg te 
sturen. Een dergelijke maatregel geeft geen recht op terugbetaling en de 
eventuele transportkosten van de begeleider zullen ten laste zijn van de 
groep.

8. Aansprakelijkheid - Verzekeringen

a) van de klant
De klant is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade, verlies of aantastingen 
die door hem/haar, door zijn/haar aangestelde, door de onder zijn 
bevoegdheid geplaatste personen en zaken waarover hij/zij toezicht houdt, 
werden veroorzaakt. Hij moet er tevens op toezien dat elke deelnemer 
ingetekend heeft op een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor elke 
vorm van schade die hij/zij kan veroorzaken en dat hij/zij de gevolgen kan 
dragen indien hij/zij in gebreke wordt gesteld door de Toeristische Dienst.

b) van de Toeristische Dienst 
De Toeristische Dienst heeft ingetekend op een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering bij verzekeringsmaatschappij ALLIANZ, 87 rue 
de Richelieu 75002 PARIS. De klant kan op eenvoudig verzoek kennis nemen 
van deze verzekering. 
De Toeristische Dienst kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden 
indien er voorwerpen gestolen worden of verloren gaan die toebehoren aan 
de klant of aan de deelnemers.

9. Klachten
Alle klachten met betrekking tot de voorwaarden voor het verloop van 
de gereserveerde activiteiten moeten via aangetekend schrijven gericht 
worden aan de Toeristische Dienst en dit ten laatste 7 dagen na het einde 
van de activiteit.
Bij gebreke van dit schrijven worden de activiteiten in hun geheel 
beschouwd als voltrokken in bevredigende omstandigheden.
Elk geschil dat betrekking heeft op de toepassing van de onderhavige 
algemene voorwaarden, zal behandeld worden door het rechtsgebied van 
Duinkerke. 

 ALGEMENE EN BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN  
Toeristische dienst van Duinkerke ‘Dunes de Flandre’, 4 Place Charles Valentin - 59140 DUINKERKE,

Plaatselijke toeristische organisatie, ingeschreven in het Registre des opérateurs de voyages et de séjour onder het 
nummer IM059100017
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Tall Ships Race
Van 6 t/m 9 augustus 
2020

De laatste etappe van de Tall Ships Race, een beroemd 
internationaal evenement, vindt plaats in Duinkerke. 
Dit grote evenement wordt georganiseerd door STI (Sail 
Training International). De editie 2020 begint in Lissabon, 
en na twee etappes aan de Spaanse kust, in Cadiz en la 
Coruña, wordt de Noordzee aangedaan. 
Tientallen zeilschepen, waaronder de grootste ter wereld, 
en 2000 zeelui uit de vier windstreken hebben afspraak 
in Duinkerke. We maken van de gelegenheid gebruik om 
een groots evenement rond het thema van de zee en de 
maritieme wereld te organiseren.
Gedurende vier bijzondere dagen kun je grote zeilschepen 
en traditionele boten bezoeken, tochten op zee maken, 
concerten en activiteiten beleven. Op de kaaien vind je 
een groot aantal thematische stands.

Tocht op zee aan boord van een historisch 
zeilschip
Een tocht op zee aan boord van een authentieke schoener 
uit het begin van de 20e eeuw is een onvergetelijke 
ervaring. Vanop het water van de Noordzee krijg je een 
mooie kijk op onze kust.
De tocht duurt 3 uur.

Afvaarten : donderdag 6 augustus om 15u, vrijdag 7 en 
zaterdag 8 augustus om 9u, 13u en 17u 

Tarief: €45 per persoon

Toerisme Duinkerke en de Frans-Vlaamse kust
Afdeling groepen - Place du centenaire - 59240 Dunkerque Frankrijk

Telefoon: +33 (0)3 28 58 85 13
groepen@duinkerke.fr / www.duinkerke-groepen.com


