
 

Zee Vesting 

GRAVELINES 

 

 Vertrek: Brug van het Arsenal kasteel 

3km - 1u 

 Onderschat uw capaciteiten niet 

 Informeer u over de weeromstandigheden 

 Bereid uw trajekt voor 

 Kies uw juiste outfit 

 Respekteer de signalisatie en de voorzieningen langs de weg 
van de wandeling 

 In geval van verandering van trajekt, volg de nieuwe gegevens 

 Verdedig de natuur, de fauna en de flora: neem uw afval mee 

Advies 

Office de Tourisme des  

Rives de l’Aa et de la Colme 

2 rue Léon Blum - 59820 Gravelines 

tel: 03.28.51.94.00 

contact@gravelinestourisme.fr 

www.tourisme-gravelines.fr 

Je kan ons terugvinden op 
Gravelines Tourisme 

Le Musée du Dessin et de l’Estampe Originale 

 Le Château Arsenal 

 L’Eglise Saint-Willibrord 

 La Citerne 

 Les Corps de Garde 

 Le Beffroi  

Ook zeker leuk om te ontdekken 

Openingsuren 

Van 1 september tot 30 juni 

In de week 14u - 17u  

Weekend 15u - 18u 

Van 1 juli tot 31 augustus 

Maandag, woensdag, donderdag 14u - 18u 

Vrijdag, zaterdag, zondag 10u - 12u / 15u - 18u 

Gesloten op 01/01 - 01/05 - 13/07 - 01/11 - 25/12  

Voor inlichtingen bel op 03.28.51.81.00 



1. Vertrek aan de brug van het Arsenaal kas-
teel 

Passeer de veranda en begin met een bezoek 
aan de Franse tuinen aan de rechterkant. (P) 

2. Loop de straat naar beneden recht voor u 
en draai naar links (rue de Calais) daarna naar 
rechts (rue Vanderghate). Ga steeds 
rechtdoor. Ga onder de kleine boog voor de 
kazerne van Varennes. 

3. Ga naar omhoog via de kleine weg die u bui-
ten de wallen lijdt, steek twee houten bruggen 
over, draai dan naar links op het grindpad. 

4. Vervolg uw weg tot in het midden van de familie 
tuinen tot u terug aan de weg komt. 

5. Draai naar links en begeef u op de verharde weg. 

6. Steek de brug over naar het stadscentrum 
toe en van zodra u de vesting bent gepasseerd 
ga naar naa rechtsboven op de loopbrug. ga 
verder langs de wallen. 

7. Steek de weg over en ga naar rechtsboven 
(zicht op kanaal van de Aa). ga rond het bas-
tion, gaverder lans de muren en draai dan naar 
links "rue Zouave Gody". 

8. Begeef u naar de "Grand Place (grote plaats) 
en uw vertrekpunt op de brug. 

Gravelines 
Zee vesting 

Le Jardin de la Liberté  Le Jardin Carnot  Le Belvédère 

De onvermijdelijken... A B C 


