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Resa med Sjöhistoriskas Vänner till  

Oostende & Dunkerque 21-24 september 2023 
 

 

PROGRAM 
 

Torsdag 21 september 
Det blir avresa med Brussels Airlines reguljärflyg i ekonomiklass från Bromma kl 12.50. 15.05 är vår beräknade 

ankomsttid och på plats i Bryssel möter privatchartrad buss samt reseledare från BK Travel Solutions. Efter 

sedvanliga inreseformaliteter är vi på väg från flygplatsen mot vårt centralt belägna hotell NH Collection. Vi får en 

guidad promenad kring vackra Grand´Place, anlagt under senmedeltiden. Här ser vi bland annat Bryssels 

stadshus, uppfört på 1400-talet, och ett flertal rikt utsmyckade gilles- och patricierpalats från sent 1600-tal. Många 

byggnader kring torget upptogs på Unescos världsarvslista 1998. Här avslutar vi dagen tillsammans med en 

välsmakande välkomstmiddag.  

Fredag 22 september 
Frukostbuffé på hotellet. Efter frukost reser vi norrut och kommer fram till Antwerpen, hamn- och industristaden 

i norra Belgien. Här inleder vi dagens program med Museum aan de Stroom, MAS, vid Bonapartedok längs floden 

Schelde.  
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Museet byggdes mellan 2006 och 2010 och visar Antwerpens, hamnens och sjöfartens historia. Utmärkande är 

fasaden i röd indisk sandsten med händer gjorda i aluminium som anspelar på stadens namn och symbol, en 

hand. MAS är ritad av den nederländska arkitektbyrån Neutelings Riedijk Architecten och ligger på den plats där 

det gamla Hansahuset låg. Byggnaden är 60 meter hög och består av tio lådor som staplats på varandra och vridits 

ett kvarts varv för varje våningsplan. Efter lunch på egen hand tittar vi närmre på hamnen från sjösidan. En tur 

med båt är det perfekta sättet att njuta av aktiviteterna i Antwerpens hamn. Förutom världens största sluss har 

hamnen också enorma bryggor, stora containerskepp och imponerande kranar. Här seglar några av de största 

fartygen i världen nästan in till stadens centrum.  

  

Vi kommer under eftermiddagen fram till Oostende, en av Belgiens viktigaste hamnstäder efter Antwerpen och 

Zeebrugge. Efter incheckning på vårt centralt belägna hotell kan den som vill kan följa med på en promenad ner 

till hamnen.  

Lördag 23 september 
Frukostbuffé på hotellet. Avresa efter frukost mot Dunkerque. Hamnstaden är en del av franska Flandern och 

blev känd under andra världskriget, då ett flertal brittiska och franska styrkor flydde till Storbritannien med hjälp 

av båtar för att undgå de tyska styrkorna efter Frankrikes fall. Stadens maritima arv sträcker sig över minst 400 

år. 

  

Vi inleder dagen med Marinmuseet, följt av två fartyg och en speciell fyr! Beläget i stadens historiska Citadelle, i 

ett tidigare tobakslager från 1800-talet ligger Musée portuaire de Dunkerque. Besöket här tar med besökaren på 

en resa genom hamnens historia och genom det hårda arbete som la grunden till att kustbefolkningen vågade ta 

sig över de sju haven; från Island till Kap Horn, från Afrika till Asien.  

Den majestätiska tremastaren Duchesse Anne sjösattes 1901 under namnet Grossherzogin Elisabeth och 

användes för att utbilda blivande officerare och sjömän i den tyska handelsflottan. I 30 år trafikerade hon 

Östersjön eller seglade utanför Afrikas och Sydamerikas kuster med mellan 130 och 200 kadetter ombord. Efter 

att staden Dunkerque köpt henne 1981 för en symbolisk summa började en 20 år lång restaurering innan 

hertiginnan kunde hälsa sin första besökare välkommen.  
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Fyrskeppet Sandettié tog med sitt kraftfulla ljus och mistlur andra fartyg genom de farliga sandbankarna utanför 

kusten. Besättningen bestod av 8 män som ansvarade för att underhålla fartyget, utföra och rapportera 

väderobservationer eller bara hålla vakt över kanalen. Sandettié återvände till hamnen för sista gången den 3 juni 

1989. Hon restaurerades därefter och öppnades för allmänheten 2006.  

60 meter upp bjuder fyren Risban på en fantastisk utsikt över staden, hamnen och Nordsjön! Den byggdes 1842 

och är en symbol för staden och har varit öppet för besökare sedan 2012. Fyren uppfördes på ruinerna av Fort 

Risban, ritade av på 1700-talet av franske ingenjörsofficeren Vauban, sin tids främste fästningsbyggare. 

Byggnaden blev allvarligt skadad under andra världskriget och fick genomgå stora reparationer. Den 

helautomatiserades 1985.  

  

Dagens lunch är på egen hand och sen eftermiddag åker vi tillbaka till Oostende. Det blir en stund på hotellet 

innan vi samlas för middag på en restaurant på gångavstånd från hotellet.  

Söndag 24 september 
Frukostbuffé på hotellet. Vi ska börja dagen i naturskön miljö med böljande sanddyner och vacker utsikt över 

havet. Atlantvallen är en av de bäst bevarade resterna av det omfattande system av kustfortifikationer byggt av 

Tyskland längs västra Europas kust som försvar mot en förmodad allierad invasion över engelska kanalen. Kvar 

av den tyska försvarslinjen finns mer än sextio bunkrar, underjordiska gångar, observationsposter och 

artilleripositioner. Det blir ett besök som berättar om de två världskrigen både vad gäller kustförsvar och 

vardagsliv. Flera unika föremål, så som krypteringsmaskinen Enigma, bilder, modeller och 3D-rekonstruktioner 

gör det till ett av Europas viktigaste museer för försvarsverk.  

  

På väg till flygplatsen stannar vi till vid Train World, Bryssels järnvägsmuseum, beläget i den före detta 

järnvägsstationen Schaarbeek och en modernare tillbyggnad. Museet är på över 8 000 kvadratmeter och visar 22 

lok, flera vagnar, en järnvägsbro från 1800-talet och tusentals andra föremål. Lokomotivet "Pays du Waes” från 

1845 är det äldsta bevarade på europeiska kontinenten. Vårt flyg lämnar Bryssel 19.30 och 21.40 är vår förväntade 

ankomsttid till Bromma.  
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Resmål: Resa med Sjöhistoriskas Vänner till Oostende & Dunkerque 

Datum: 21-24 september 2023 

Reslängd: 3 nätter/4 dagar 

Logi: Bryssel: NH Collection Brussels Centre, 4***. Hotellet ligger 800 meter från Grand-

Place. Här finns takterrass med panoramautsikt över Bryssel och smakfullt inredda 

rum. https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-collection-brussels-centre   

Oostende: Cocoon, 4****. Ett nyligen totalrenoverat hotell med idealiskt läge nära 

den vidsträckta stranden och den pulserande stadskärnan i Oostende. 

https://www.hotelcocoon.be/  

Rumsfördelning: 13 dubbelrum (twin med separata sängar) + 9 enkelrum.   

Pris: SEK 13 695:-/person i delat dubbelrum (baserat på min. 25 betalande) 

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modern helturistbuss för alla lokala transporter 

Direkt reguljärflyg med Brussels Airlines i ekonomiklass  

Utresa, torsdag 21 september: Bromma-Bryssel 12.50-15.05 

Hemresa, söndag 24 september: Bryssel-Bromma 19.30-21.35 

3 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivna hotell inkl. frukost 

3 gemensamma måltider inkl. en (1) dryck enligt följande: 

Trerätters välkomstmiddag i Bryssel dag 1 

Trerätters middag i Oostende dag 3 

Tvårätters lunch dag 4 

Entré och guidade besök på Museum aan de Stroom, Dunkerques Marinmuseum 

inkl. tremastaren Duchesse Anne, fyrskeppet Sandettié och fyren Risban, Museet 

om Atlantvallen, Train World. 

Båttur i Antwerpen 

Reseledare från BK Travel Solutions 

Skatter och lagstadgade avgifter, EU-moms (2,67 %) 

Tillkommer: 

 

 

Obligatoriska flygskatter enligt dagspris vid biljettering (ca 573:- ) 

Enkelrum: SEK 2 700:- (Bryssel och Oostende) 

Avbeställningsskydd: 7% av resans grundpris. Vi erbjuder Goudas 

avbeställningsförsäkring som gäller vid sjukdom. Se gärna efter vad just din 

hemförsäkring täcker och tänk på att betalning med vissa kreditkort också ger 

fullgott skydd i händelse av avbokning.  

Villkor: Priset är beräknat på 25 betalande gäster med gällande dagskurs (EUR). Vi 

förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar utanför vår 

kontroll exempelvis valutakursförändringar och lokala skatter. Särskilda resevillkor 

gäller. BK Travel Solutions har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 

Anmälan 

 & kontakt: 

Niklas Nilsson BK Travel Solutions Tfnnr 040-60 60 226  

Mail: niklas.nilsson@bktravelsolutions.se 

Sista anmälningsdatum: 20 maj 2023 
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