
 

 

 

Uw specialist in groepsverblijven 

in Ieper en Haringe (België) 

en in Albert (Frankrijk). 

 
 

Ideaal voor het bezoeken van WWI sites rond Ieper en de Somme alsook 

voor bezoeken naar Brugge, Rijsel, Parijs en de Belgische & Franse kust. 

 
 
 

 
The Menin Gate 

 
The Salient 

 
The Poppies 1 & 2 

 

 
Old School Haringe 

 
The Poppies Albert 

 



 

Beoordelingen 
 

 

 

“Bedankt voor een uitstekend 

verblijf. De kinderen hadden 

het absoluut naar hun zin en 

aarzelden niet om hun 

dankbetuiging achter te laten 

op het krijtbord in de eetzaal. 

Volgend jaar komen we terug!” 

SHAPE (British section) 

 

“Het personeel was zeer 

vriendelijk en deed er alles aan 

om tegemoet te komen aan de 

speciale dieetwensen van 

enkele studenten. We zullen dit 

verblijf en de bezochte 

restaurants zeker aanraden bij 

andere schoolgroepen.” 

Boulevard Academy 

 

“Opnieuw een uitstekende 

uitstap waarbij we zoals altijd 

warm werden onthaald. De 

ligging van The Poppies is echt 

ideaal, met de stadskern zo 

dichtbij.” 

Salendine Nook High School 



 

 
 

 

 

Ideaal voor de start van uw 

herdenkingsreis 

  

 

 52 bedden in 11 kamers 

 Hele gebouw vanaf 35 personen 

 Computerhoek & gratis Wi-Fi 

 Gelegen vlakbij de Menenpoort 

 Sportcentrum op 5 minuten 

 Parking voor bussen vlakbij 

 

 

   

Adres 
Kauwekijnstraat 1 
8900 Ieper 
België 
 

» www.meningate.com 



 

 
 

 

 

Centraal gelegen met een 

authentiek karakter 

 

 

 72 bedden in 17 kamers 

 Hele gebouw vanaf 45 personen 

 Computerhoek & gratis Wi-Fi 

 Gedeelde koer met The Poppies 2 

 Treinstation met parking voor 

bussen op 300m 

 

 

 

  
Adres 
G. De Stuersstraat 6 
8900 Ieper 
België 
 

» www.thepoppies.be 



 

 
 

 

 

 

 

Volledig gerenoveerd in 

2014 

 59 bedden in 13 kamers 

 Hele gebouw vanaf 40 personen 

 Apart klaslokaal 

 Kan gekoppeld worden aan The 

Poppies 1 voor grotere groepen 

tot 129 personen 

 

 

 
Adres 

G. De Stuerrstraat 2 
8900 Ieper 

België 
 

» www.thepoppies.be 

 



 

 
 

 

 

 

 

Op een steenworp van de 

Grote Markt 

 103 bedden in 20 kamers  

 Hele gebouw vanaf 70 personen 

 Gelegen op 160m van de Grote 

Markt 

 Gelijkvloers gerenoveerd in 2015 

 Privétuin met terras 

 

 

 
Adres 

D’Hondstraat 27 
8900 Ieper 

België  
 

» www.salient.be 

 



 

KAART VAN IEPER 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

Een vredevol startpunt voor 

geschiedenisreizen 

 

 

 63 bedden in 13 kamers 

 Hele gebouw vanaf 45 personen 

 Gelegen nabij Poperinge 

 Groot grasplein, ideaal voor 

buitenspelen 

 Aparte chalets voor chauffeurs & 

gidsen 

 

 

  
Adres 
Moenaardestraat 95 
8972 Haringe-Poperinge 
België 
 

» www.oldschoolharinge.be 



 

 
 

 

 

WWI herdenking temidden de 

slagvelden van de Somme 

 186 bedden in 48 kamers  

 Volledige verdieping vanaf 

45 personen 

 Leraarskamer, ontspanningsruimte 

& computerhoek op elke 

verdieping 

 

 

Adres 
Rue du 8 Mai 1945, 1Bis 

80300 Albert 
Frankrijk 

 

» www.poppiesalbert.com 

 



 

Maaltijdformules 
 

Ontbijt 

Continentaal brood, ontbijtgranen, beleg, warme & 
koude dranken 

Standaard in 
vol pension 

Continentaal 
Plus 

Continentaal + ham, ontbijtkoeken, 
yoghurt & fruit 

+ €4 

Warm ontbijt Continentaal + ei, worst, bacon, bonen  in 
tomatensaus 

+ €4 

XL combinatie van Continentaal, Continentaal 
plus & warm ontbijt 

+ €8 

Lunchpakket 

Standaard broodje met with ham, kaas, ... + water 
+ fruit + snack 

Standaard in 
vol pension 

Plus Standaard + chips + €1 

XL Plus + extra broodje + €4 

Avondmaal / warme lunch 

2 gangen hoofdgerecht + dessert (water & 
frisdrank inbegrepen) 

Standaard  in 
vol pension 

2 course Plus 2 gangen met grotere porties & 
opgewaardeerd dessert 

+ €2,50 

3 course 2 gangen + soep van de dag + €2,50 

3 course Plus 2 gangen Plus + soep van de dag + €4,50 

3 course Gastro 2 gangen Plus + voorgerecht + €8,50 

 
Nota:  deze formules kunnen ook apart geboekt worden, los van een 

verblijf  



 

Partner restaurants 
 

 

De Mande 

Zonnebeekseweg 1 

8900 Ieper, België 

‘t Ganzeke 

Vandepeereboomplein 5 

8900 Ieper, België 

Pacific Eiland 

Eiland 2 

8900 Ieper, België 

Tea-room Central 

Grote Markt 14 

8900 Ieper, België 

Utopia 

Elverdingestraat 8 

8900 Ieper, België 

‘t Zweerd 

Grote Markt 2 

8900 Ieper, België 

Corner’s Pub 

17 Rue de Birmingham 

80300 Albert, Frankrijk 

Corner’s Pub 2 

8 Rue Jean Guyon 

80300 Albert, Frankrijk 

 
 

 



 

Contacteer ons 
 

 

Het is gemakkelijk om online te 
boeken. Ga simpelweg naar 
www.meningate.com en 
bekijk onze beschikbaarheid 
door te klikken op de link in de 
linkermenubalk. 
 
Uiteraard zijn we ook bereikbaar 
via email of telefoon. Hieronder 
vindt u onze contactgegevens. 
 

Office address 

Menin Gate BVBA 

Hoge Wieltjesgracht 1 

8900 Ieper, België 

 

T +32 57 21 20 01 

F +32 57 21 20 02 

info@meningate.com 

 
 
 


