
TOERISTISCHE

2022-2023
GIDS



BERGUES

GRAND-FORT
PHILIPPE

PETIT-FORT
PHILIPPE

GRAVELINES

LOON-PLAGE

BOURBOURG

MALO-LES-BAINS LEFFRINCKOUCKE

COUDEKERQUE-BRANCHE

ZUYDCOOTE

DUNKERQUE

BRAY-DUNES

GRAVELINES
LIGHTHOUSE

ESPACE
TOURVILLE

VAUBAN
FORTRESSES

RISBAN
LIGHTHOUSE 

LE CAMÉLUS

THE CHOIR 
OF LIGHT

BIO-TOPIA

TÉTEGHEM
LAKE

ARMBOUTS
CAPPEL

LAKE

PORT
MUSEUM

 FORT LOUIS
PARK

DUNKIRK 1940 
MUSEUM

FRAC

LAAC

FORT AVENTURE

PLANETARIUM

TYPICAL
FLEMISH GAME

MARITIME
CYCLE PATH

CALAIS

BELGIUM

PAARC DES RIVES
DE L'AA

MUSÉE DE LA MER
AND LIFEBOAT MUSEUM

FERRY

ENGLAND

DRAWING AND
ORIGINAL PRINT

MUSEUM

NATURE
HOUSE

MUSÉRIAL
DU FORT DES

DUNES
GRAND SITE DES

DUNES DE FLANDRE



BERGUES

GRAND-FORT
PHILIPPE

PETIT-FORT
PHILIPPE

GRAVELINES

LOON-PLAGE

BOURBOURG

MALO-LES-BAINS LEFFRINCKOUCKE

COUDEKERQUE-BRANCHE

ZUYDCOOTE

DUNKERQUE

BRAY-DUNES

GRAVELINES
LIGHTHOUSE

ESPACE
TOURVILLE

VAUBAN
FORTRESSES

RISBAN
LIGHTHOUSE 

LE CAMÉLUS

THE CHOIR 
OF LIGHT

BIO-TOPIA

TÉTEGHEM
LAKE

ARMBOUTS
CAPPEL

LAKE

PORT
MUSEUM

 FORT LOUIS
PARK

DUNKIRK 1940 
MUSEUM

FRAC

LAAC

FORT AVENTURE

PLANETARIUM

TYPICAL
FLEMISH GAME

MARITIME
CYCLE PATH

CALAIS

BELGIUM

PAARC DES RIVES
DE L'AA

MUSÉE DE LA MER
AND LIFEBOAT MUSEUM

FERRY

ENGLAND

DRAWING AND
ORIGINAL PRINT

MUSEUM

NATURE
HOUSE

MUSÉRIAL
DU FORT DES

DUNES
GRAND SITE DES

DUNES DE FLANDRE



Beleef de Spirit of Dunkerque
Je bent van harte welkom in Duinkerke en 

omgeving - een badplaats met prachtige stranden 
en duinen, heerlijke streekspecialiteiten, 

goede winkelmogelijkheden en fascinerende 
bezienswaardigheden.

De inwoners van de streek staan bekend om hun 
gastvrijheid.

In deze gids vind je negen goede redenen om een 
verblijf in Duinkerke te overwegen. We zijn er zeker 

van dat je er nog veel meer kunt vinden!
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KINDVRIENDELIJKE
STRANDEN
Ga lekker zitten op een van de vele 
terrassen op het strand. Er gaat 
niets boven een glas Frans-Vlaams 
streekbier of een koel glas witte wijn 
in de relaxte sfeer van de boulevard, 
met een ruim zicht op zee!

Terwijl de kinderen op het strand 
spelen, kun je achteroverleunen 
en genieten van het 
watersportspektakel. De stranden 

van Gravelines Petit Fort Philippe, 
Dunkerque Malo les Bains en Bray-
Dunes zijn een paradijs voor kitesurfers, 
strandzeilers en windsurfers.

En maak na de lunch een wandeling 
over het strand, langs de spectaculaire 
ongerepte duinen van Zuydcoote en 
Leffrinckoucke, of in het natuurreservaat 
van Grand Fort Philippe.
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KINDVRIENDELIJKE
STRANDEN
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MUSEUM 
DUINKERKE 
1940 OPERATIE 
DYNAMO
Het museum is gevestigd in de 
vestigwerken die in 1940 het 
hoofdkwartier van de Franse 
strijdkrachten in Duinkerke herbergden. 
Het vertelt het ongelooflijke verhaal van 
de slag om Duinkerke en de evacuatie 
van de geallieerden, maar ook van 
het leven van de inwoners van een 
stad in oorlog. De collectie bestaat 
uit voertuigen, maquettes, wapens en 
uniformen.

32 rue des Chantiers de France 
Duinkerke
+33 (0)3 74 06 02 81 
www.dynamo-dunkerque.com

MUSÉRIAL
FORT DES DUNES
Dit indrukwekkende gebouw wordt 
gecamoufleerd door de duinen. Het 
werd tussen 1878 en 1880 aangelegd om 
de stad en de haven van Duinkerke te 
beschermen. Het is een mooi voorbeeld 
van de militaire architectuur uit de 19e 
eeuw en is nu een herdenkingsplaats 
met 6 zalen, maquettes en interactieve 
panelen over de geschiedenis van de 
streek, van de 17e eeuw tot de Tweede 
Wereldoorlog. Het bezoek rond het fort 
biedt een prachtig uitzicht over de zee 
en de duinen. Het fort beschikt over 
Nederlandstalige audiogidsen.

Rue du 2 juin 1940 - Leffrinckoucke
+33 (0)3 28 29 13 17 
www.fort-des-dunes.fr/nl

MILITAIRE GESCHIEDENIS
Duinkerke is een stad met een rijke geschiedenis. Een van de meest gedenkwaardige 
gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog speelde zich af op de 
stranden van Frans-Vlaanderen. Onder de codenaam Operatie Dynamo zijn tussen 26 mei 
en 4 juni 1940 het Britse Expeditionaire Leger en meer dan 100.000 Franse soldaten uit de 
“Hel van Duinkerke” geëvacueerd. Hoewel de operatie het gevolg was van de nederlaag 
van de geallieerden, was de evacuatie op zichzelf een onvoorstelbaar succes. Meer dan 
338.000 soldaten wisten Groot-Brittannië te bereiken! Dankzij dit “wonder van Duinkerke” 
kon het Verenigd Koninkrijk uitgroeien tot een speerpunt in de strijd tegen de nazi’s.

©Ville de Leffrinckoucke
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PRINCESS 
ELIZABETH
In een oud havendok naast het 
stadscentrum van Duinkerke ligt een 
levende herinnering aan de slag om 
Duinkerke. De Princess Elizabeth is 
in 1927 gebouwd en werd gebruikt 
als veerboot. In 1939 is het schip 
omgebouwd tot een mijnenveger. In 
vier overvaarten is de raderboot erin 
geslaagd om 1673 soldaten, waaronder 
500 Fransen, uit het omsingelde 
Duinkerke te redden. 
In het volledig gerestaureerde schip 
bevindt zich tegenwoordig een 
restaurant.

Quai de l’Estacade – Duinkerke
+33 (0)7 82 63 99 09 
www.princesselizabeth.eu

©Office de Tourisme

WRAKKEN 
OP HET STRAND
Tijdens Operatie Dynamo zijn meer 
dan 200 schepen tot zinken gebracht. 
Bij laag water kun je verschillende 
wrakken op het strand zien liggen. Neem 
de kans waar om bijvoorbeeld op het 
strand van Zuydcoote het wrak van de 
Crested Eagle te bekijken. Het is een 
indrukwekkende stille getuige van deze 
dramatische episode uit de Tweede 
Wereldoorlog.

0909

©Jean-François Pélégry-SoWatson



De zee is altijd de bestaansreden van Duinkerke en 
omstreken geweest. Kapers, vissers en dokwerkers 
hebben hun stempel gedrukt op de geschiedenis van 
onze stad. Sinds het einde van de 19e eeuw is de haven 
van Duinkerke de op twee na grootste van Frankrijk.

SCHIP 
AHOY!

ESPACE 
TOURVILLE

Route de Calais – Gravelines
+33 (0)3 28 21 22 40 
www.espacetourville.com

het werk dat al verzet is, maar ook van tijd 
die het nog gaat kosten om het project 
tot een goed einde te brengen. Rond de 
werf vind je de smidse, de rokerij en de 
timmerwerkplaats.
De Taverne Jean Bart serveert heerlijke 
streekgerechten. 

©Association Tourville

De mensen van le Tourville zijn een 
enorme uitdaging aangegaan: de 
bouw van een replica op ware grootte 
van een oorlogsbodem uit de tijd 
van Lodewijk XIV, de Jean Bart. Als 
je aan boord gaat, krijg je een idee 
van de afmetingen van het schip, van 
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De vuurtoren van Petit-Fort-Philippe is 29 
meter hoog. Wat deze toren zo kenmerkend 
maakt, is de spiraalvormige zwarte streep. 
Beklim de 116 treden en geniet van een 
panoramisch uitzicht op de oevers van de 
rivier de Aa. Een tentoonstelling vertelt 
de geschiedenis van de vuurtoren en het 
dagelijkse leven van de torenwachters sinds 
1843. Geopend van juli tot half oktober

ZEEMUSEUM 
EN HUIS VAN 
DE REDDERS 
OP ZEE
In het museum van de zee wordt het leven 
van de kabeljauwvissers uit de doeken 
gedaan aan de hand van documenten, 
objecten en scheepsmodellen. Het huis 
van de redders laat de heldendaden van 
de redders op zee herleven. Je kunt er 
zelfs aan boord gaan van een authentieke 
reddingssloep.

De rondleidingen worden alleen aangeboden 
in het Frans.

https://reservation@dunkerque-tourisme.fr
Boulevard Carnot – Grand Fort Philippe
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© Mairie de Dunkerque

VUURTOREN 
VAN 
GRAVELINES

Digue de mer - Gravelines 

@Destination Gravelines



MUSÉE 
PORTUAIRE
(HAVENMUSEUM)

1 MUSEUM, 3 BOTEN, 1 
VUURTOREN
Het museum heet je welkom in een 
voormalig pakhuis uit de 19e eeuw. Je ziet 
er hoe de inwoners van Duinkerke over alle 
wereldzeeën van IJsland tot Kaap Hoorn 
trokken. Als je door de zalen van dit mooie 
gebouw wandelt, ontdek je hoe de haven zich 
ontwikkeld heeft van een vissershaven en een 
kapersnest tot de grootschalige handels- en 
industriehaven van tegenwoordig. 

Drie museumschepen maken deel uit van 
de collectie: de driemaster Duchesse Anne, 
een voormalig schoolschip uit 1901, het 
lichtschip Sandettié, dat werd gebruikt om de 
zandbanken voor onze kust af te bakenen, en 
het binnenschip Guilde.

Breng ook een bezoek aan de vuurtoren: Na 
een beklimming van de trap van 276 treden 
kan je genieten van een adembenemend 
uitzicht!

9 quai de la Citadelle – Duinkerke
+33 (0)3 28 63 33 39 
www.museeportuaire.com
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DUNKERQUE 

PORT CENTER 
Hier wordt je een blik gegund 
op het havenbedrijf van 
tegenwoordig. Een interactieve 
multimediapresentatie, 
maar ook een groot aantal 
informatiepanelen (in het 
Frans) geven een beeld van de 
diversiteit van de havenactiviteit. 

9 quai de la Citadelle – 
Duinkerke
+33 (0)3 28 63 33 44 
www.dunkerqueportcenter.fr
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Onze kustlijn is een geweldig speelterrein voor 
gezinnen. Het aquarium, de dierentuin Biotopia, 
boerderij “le Camelus”, het belfort, het Avonturenpark 
en de verschillende watersportactiviteiten beloven veel 
onvergetelijke ervaringen.

14

VOOR HET 
HELE GEZIN 

©Pauline Deschodt
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PAARC DES RIVES 
DE L’AA

Afhankelijk van wat je wilt doen, kun je 
te voet, met de fiets of op skeelers de 
15 km aan paden afleggen, of een duik 
nemen in het waterpark en genieten 
van de vele activiteiten. Leef je uit 
op de springkastelen op het water of 
ga suppen, waterskiën, kajakken of 
waterfietsen!

1 rue du Guindal – Gravelines
+33 (0)3 28 23 59 82 
www.lepaarc.com 
www.foudoo.com/fr/sites/gravelines

#Foodo



DIERENTUIN 
BIOTOPIA 
In de dierentuin wordt de natuurlijke 
omgeving nagebootst van meer dan 
170 dieren van 70 Franse en Europese 
diersoorten. Een leuke en goedkope 
attractie voor het hele gezin.

Rue des Droits de l’Homme 
Fort-Mardyck
+ 33 (0)3 28 27 26 24
www.bio-topia.fr
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© Bio-Topia © Camélus

LE 
CAMÉLUS
Op deze boerderij in Ghyvelde, vlak over 
de Belgische grens en op 10 kilometer 
van Duinkerke, leven bijzondere 
dieren zoals watusirunderen, emoes, 
struisvogels, ezels, yaks enzovoort. 

Chemin du Camélus – Ghyvelde
+33 (0)6 86 07 92 18
www.le-camelus.com



© Ville de Gravelines.©A.CEUGNIEZ.

AQUARIUM
In het huis dat 
toebehoorde aan de 
stichter van de badplaats 
zijn 21 aquaria met 
Europese en tropische 
vissen te zien. Een 
mooi park omringt het 
gebouw, en de speeltuin 
maakt het een populaire 
halte voor gezinnen met 
kleine kinderen.

45 avenue du Casino – 
Duinkerke
+33 (0)3 28 59 19 18

BOOTVERHUUR 
GRAVELINES
Gravelines is de enige 
ommuurde stad in 
Frankrijk die volledig 
omringd is door water. Bij 
de ingang van de stad kun 
je roeiboten, elektrische 
boten en waterfietsen 
huren.

Rue de Dunkerque – 
Gravelines
+33 (0)3 28 65 33 77

@ Le Castelnau

RONDVAART 
LE CASTELNAU

Maak een ontspannende 
boottocht op het kanaal 
tussen Duinkerken en 
Bergues.

Parc du Fort Louis - 
rue des Forts 59210 
Coudekerque-Branche
+33(0) 6 14 31 75 31
www.bateaulecastelnau.fr
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©Mairie de Dunkerque © Base nautique Jean Binard

FORT 
AVENTURES
Zes klimparcoursen, 
hangende netten, 
sprongen in het 
luchtledige, een klimmuur, 
een afdaling op een 
reuzenglijbaan... genoeg 
voor een gezonde dosis 
adrenaline!

Voor de allerkleinsten 
is het babyparcours 
toegankelijk vanaf 80 cm.
                          

Rue de Nancy – 
Duinkerke
+33 (0)7 79 43 42 06
www.fort-aventures-
dunkerque.fr

STRANDZEILEN 
OF BLOKARTEN                         
Volwassenen en kinderen 
vanaf acht jaar kunnen 
genieten van deze 
spectaculaire sport op 
de stranden die ervoor 
gemaakt lijken te zijn. En 
het beste van alles is dat het 
heel gemakkelijk is om de 
basistechniek onder de knie te 
krijgen. Als je een introductie 
les wilt boeken, neem dan 
contact op met Toerisme 
Duinkerke

info@duinkerke.fr
of +33 (0)3 28 26 27 28

@Office de Tourisme

DINO
PARC
Omringd door 
Dinosaurussen kun je met 
de kinderen de uitdaging 
van het disk golf aangaan. 
Je kunt ook een golfkarretje 
nemen voor een rondrit van 
15 min. door het park.

Parc du Fort Louis 
rue des Forts 59210 
Coudekerque-Branche
+33 (0)3 28 24 15 41
dinoparc@ville-
coudekerque-branche.fr



©justine briot
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@ville de Loon Plage

TRADITIONELE 
VLAAMSE 
SPELLEN
In het gezinsvriendelijke Parc Galamé 
in Loon Plage kun je kennismaken met 
traditionele Vlaamse spellen in het musée 
des jeux traditionnels. Er is ook een 
natuurlijk zwembad in het park.

655 rue Gaston Dereudre - Loon-Plage
+33 (0)3 28 59 63 58
www.parcgalame.org 
www.ferme-galame.org

HET BELFORT 
VAN DUINKERKE
Het Belfort werd rond 1440 gebouwd 
en was de klokkentoren van de Sint 
Elooiskerk tot een brand de twee 
gebouwen in 1558 scheidde.

Je begint je reis door de tijd met een 
lift omhoog naar de indrukwekkende 
beiaard met 50 klokken. Je vervolgt je 
bezoek door 65 treden te beklimmen 
om te geniete van een adembenemend 
uitzicht. Het belfort kan het hele jaar 
door worden bezocht. 

Op het gelijkvloers vind je de Dienst 
Toerisme.

rue de l’amiral Ronarc’h – Dunkerque
+33 (0)3 28 2 27 28 
www.duinkerke-toerisme.com



Een weids zicht op zee, de frisse lucht van de 
kust, wandelingen in de duinen, een fietstocht 
van België naar Frans-Vlaanderen... het zijn maar 
enkele van de ingrediënten van de royale cocktail 
van ontdekkingen die onze streek te bieden heeft 
aan liefhebbers van activiteiten in de buitenlucht.

IN DE 
BUITENLUCHT 

GRAND SITE 
DES DUNES 
DE FLANDRE

De Duinen van Frans-Vlaanderen, 
liggen tussen de haven van Duinkerke 
en de Frans-Belgische grens. Ze 
strekken zich uit over 13 kilometer. 

In en rond de natuurgebieden zijn 
verschillende overblijfselen van de 
geschiedenis te vinden. Deze mix 
maakt de “Dunes de Flandre” uniek. 
De bunkers en wrakken op de het 
strand herinneren aan de pijnlijke 
gebeurtenissen van de Tweede 
Wereldoorlog.

Ten oosten van Duinkerke kun 
je heerlijk wandelen in de  Dune 
Dewulf, de Dune du Perroquet of de 
Dune Marchand. Aan de hand van 
de knooppunten stel je zelf je route 
samen.

©Pierre Volot CUD
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De 300 hectare van dit natuurreservaat 
onthullen een grote diversiteit van 
landschappen: vochtige graslanden, paden 
omzoomd door duindoorn en hondsroos, 
een ganzenvijver, observatieposten, een lang 
zandstrand en nog veel meer. Le Platier d’Oye is 
een aanrader, of je nu in de stemming bent voor 
een korte wandeling of een lange trektocht!

PLATIER 
D’OYE

©Eden-62



EEN BESTEMMING 
VOOR FIETSERS
Verken de kustlijn per fiets, 
door steden, langs jachthavens, 
natuurreservaten, stranden en 
bossen. Tussen de Belgische grens 
en Gravelines ligt een netwerk van 
fietspaden en fietsstroken met een 
totale lengte van maar liefst 237 
kilometer!

FIETSROUTE 
FRANS-VLAANDEREN

Deze route verbindt de Lille met 
Duinkerke via de stadswallen van 
Bergues, het Bois des Forts en het 
park Fort Louis in Coudekerque-
Branche.

©Emmanuel Berthier
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Het Franse deel van Eurovelo 4, de vélomaritime, 
loopt van Bretagne tot aan de Belgische grens. 
Daarna loopt de route door naar Oekraïne via 
België, Nederland, Duitsland, Tsjechië en Polen. 

Aan onze kust, tussen Grand-Fort-Philippe en Bray-
Dunes, voert de vélomaritime over een lengte van 
53 kilometer van het ene natuurgebied naar het 
andere, langs de zee, de duinen en de belangrijkste 
bezienswaardigheden van de streek.

DE 
VÉLOMARITIME

©Emmanuel Berthier
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In het LAAC, Lieu d’Art et d’Action 
Contemporaine, een museum dat 
even sprankelend is als de jaren 1970, 
kun je dit werk zien naast de vrolijke 
en kleurrijke creaties van Karel Appel 
en Niki de Saint-Phalle. En maak 
een aangename wandeling door de 
beeldentuin die het museum omringt.

WAAR KAN IK 
ANDY WARHOL’S 
“CAR CRASH” 
ZIEN?

LAAC
302 avenue des Bordées – Dunkerque
+33 (0)3 28 29 56 00 
www.musees-dunkerque.eu

VERRASSENDE 
KUNST

Duinkerken en omgeving bieden een 
verrassend rijke verscheidenheid aan schone 
en hedendaagse kunst, beeldhouwkunst 
en architectuur. Je kunt hier internationaal 
vermaarde collecties bekijken, van gravures 
uit de renaissance tot indrukwekkende 
beeldhouwwerken in de open lucht en het werk 
van moderne kunstenaars zoals Andy Warhol.

Het Fonds Régional d’Art Contemporain 
des Hauts de France is gevestigd in een 
indrukwekkend gebouw in de nieuwe wijk 
Grand Large. Het beschikt over een collectie 
van duizenden werken van de jaren 1960 tot 
heden. Design neemt een belangrijke plaats in 
in de verzameling. De exposities in het FRAC 
wisselen regelmatig.  

EEN GROTE 
DESIGNCOLLECTIE?

FRAC Grand Large
503 av. des Bancs de Flandres
Dunkerque
+33 (0)3 28 65 84 20
www.fracgrandlarge-hdf.fr

@Office de Tourisme

©Kids in Dunkerque



©StudioMallevaey
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© Ville de Gravelines

Deze gravure is een van de topstukken 
uit de collectie het Musée du Dessin et 
de l’Estampe Originale in Gravelines, het 
enige Franse museum dat gewijd is aan 
gravures, etsen en gedrukte werken. Het 
museum is gevestigd in een voormalig 
kruithuis. De collectie telt bijna 21.000 
werken, voornamelijk prenten uit de 15e 
eeuw tot heden.

WAAR KAN 
IK ALBRECHT 
DÜRER’S 
“APOCALYPS” 
ZIEN?

Museum van Gravures, Etsen en Prenten
Place Albert Denvers – Gravelines
+33 (0)3 28 51 81 00

“HET KOOR VAN 
LICHT” VAN SIR 
ANTHONY CARO
Laat je verrassen door dit monumentale 
werk in de Sint Jan de Doperkerk van 
Bourbourg. Het bestaat uit 15 delen, waar 
de gotiek en de moderne kunst in elkaar 
overvloeien. 
Het CIAC, Centre Interprétation Art et 
Culture, laat je kennismaken met het 
Chœur de Lumière. Tegelijkertijd biedt 
het een gevarieerd en origineel cultureel 
programma dat verschillende artistieke 
disciplines en media combineert.

1 rue Pasteur – Bourbourg
+33 (0)3 28 59 65 00 
www.ciac-bourbourg.fr



Het winkelaanbod in het levendige 
stadscentrum van Duinkerke is gevarieerd. 

Naast de verschillende internationale 
winkelketens vind je er een groot aantal 
onafhankelijke boetiekjes, gespecialiseerd 
in streekproducten, kleding en accessoires, 

SPECIAAL VOOR SHOPPERS!

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

DUINKERKE CENTRUM

DUINKERKE 
ROSENDAEL

DUINKERKE 
MALO LES BAINS

GRAVELINES CENTRUM

GRAND-FORT-PHILIPPE

BRAY-DUNES

Markten in en rond Duinkerke. 
Voor als je op zoek bent naar kwaliteitsproducten voor een aantrekkelijke prijs! 
De meeste markten zijn geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

ALS JE VAN ROMMELMARKTEN HOUDT, MIS DAN DEZE AFSPRAKEN NIET:

Hemelvaartsdag : Internationale vlooienmarkt van Duinkerke
Rommelmarkt van Dunkerque Malo les Bains : 14 juli

Rommelmarkt van Coudekerque Branche : 
tweede zaterdag van september

26

design, woninginrichting, ontspanning 
en cultuur...
In het vestingstadje Gravelines vind je 
een aantal gespecialiseerde winkels met 
de beste Franse wijnen en vleeswaren!
Hou er wel rekening mee dat de winkels 
gesloten zijn op zondag!

Rommelmarkten en antiek.
De inwoners van onze streek zijn bijzonder gehecht aan de verschillende “brocantes”. 
In een gezellige, ongedwongen sfeer doe je geweldige koopjes.



27

De golf met zijn 27 holes ligt op het grondgebied van 
Coudekerque-Village en op enkele minuten van Sint 
Winoksbergen. Er zijn twee parcoursen die elke beginner 
en gevorderde zullen aanspreken en dit in een heerlijk 
decor, midden een oase van groen met hier en daar een 
overblijfsel van de vestingwerken van Vauban.

 © CUD - Merlen

Bluegreen Golf Duinkerke
Route du golf
Coudekerque-Village
https://bluegreen.fr/dunkerque/

DE GOLF VAN DUINKERKE  

EEN UNIEKE MIX VAN 
DE FRANSE EN 
VLAAMSE KEUKEN

DANKZIJ DE STRATEGISCHE LIGGING VAN DE 
STREEK KAN DUINKERKE BOGEN OP EEN UNIEKE 
COMBINATIE VAN DE TRADITIONELE VLAAMSE 
KEUKEN EN DE VOORTREFFELIJKE FRANSE 
“CUISINE”. 

Proef de vers gevangen 
«Vis van de dag», maar ook 
de traditionele Vlaamse 
Waterzooi en Potjevleesch. 

Van een snelle hap 
tot een uitgebreide 
gastronomische lunch, één 
ding is zeker: de talrijke 
restaurants in de omgeving 
bieden een uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding.

GOED OM TE WETEN: 

de meeste restaurants 
zijn geopend van 12.00 
tot 14.00 uur en van 
19.00 tot 22.00 of 23.00 
uur.

Als je op zoek bent 
naar een restaurant 
dat de hele dag door 
eten serveert, neem 
dan contact op met 
Toerisme Duinkerke 
contact@dunkerque-
tourisme.fr 
of +33 (0)3 28 26 27 28

@CUD
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+33 (0)3 28 26 27 28
CONTACT@DUNKERQUE-TOURISME.FR

WWW.DUINKERKE-TOERISME.COM

NEEM DE BUS  
HIJ IS GRATIS VOOR IEDEREEN!

TOERISME DUINKERKE

DUINKERKE STRAND 
1 PLACE DU CENTENAIRE

BRAY-DUNES
PLACE JÉRÔME RUBBEN

   

LEFFRINCKOUCKE
726 BOULEVARD TRYSTRAM

GRAVELINES
2 RUE LÉON BLUM

DUINKERKE CENTRUM 
RUE DE L’AMIRAL RONARC’H


