
   

 
Londen / Brussel / Utrecht, 27 juni 2019 
 
 

LIBERATION ROUTE EUROPE EN ROUGH GUIDES PRESENTEREN 
UNIEKE REISGIDS TER HERDENKING VAN 75 JAAR BEVRIJDING EUROPA  
 
De Stichting Liberation Route Europe en de Engelse uitgever Rough Guides zijn verheugd met de 
verschijning van een unieke reisgids in het teken van 75 jaar bevrijding van Europa. Het 
Engelstalige boek is de eerste in zijn soort, waarbij de kenmerkende schrijfstijl van Rough Guides 
wordt gecombineerd met de expertise van de Stichting Liberation Route Europe over deze 
bijzondere periode in de wereldgeschiedenis.  
 
Het boek beschrijft honderden locaties van regio's in negen verschillende landen, met de nadruk 
op de routes die de westelijke geallieerden hebben afgelegd bij de bevrijding van Europa. Het is 
een unieke bijdrage aan het herdenkingstoerisme en maakt dit belangrijke deel van de Europese 
geschiedenis toegankelijk voor een breed publiek.  
 

  
 
Rémi Praud, directeur van de Stichting Liberation Route Europe over deze samenwerking: "We 
zijn verheugd over de wijze waarop we met Rough Guides, een vooraanstaande uitgever van 
toonaangevende reispublicaties, hebben kunnen werken aan deze speciale uitgave. Door hun 
ervaring te combineren met de expertise van Liberation Route Europe hebben we een bijzondere 
manier gevonden om het 75-jarig jubileum van de bevrijding van Europa te herdenken." 
 



Agnieszka Mizak, directeur van Rough Guides zegt hierover: "Rough Guides is uitermate tevreden 
over de samenwerking met de Stichting Liberation Route Europe bij de totstandkoming van deze 
reisgids. Met dit boek kunnen we de herinnering aan dit keerpunt in onze geschiedenis levend 
houden en een eerbetoon brengen aan de mensen die ons onze vrijheid terug hebben gegeven.” 
 
De reisgids leidt de lezer langs het traject dat de geallieerden in laatste fase van de Tweede 
Wereldoorlog hebben afgelegd en doet suggesties voor herinneringsplekken en musea die 
onderweg kunnen worden bezocht. Het is de eerste thematische reisgids voor Rough Guides, 
geschreven in een toegankelijke en beeldende stijl met aandacht voor verhalen van ook minder 
bekende gebeurtenissen. Thema hoofdstukken belichten onderwerpen zoals het verzet en de rol 
van vrouwen in de oorlog. Door de verhalen in ruime mate te combineren met wat er onderweg 
zoal te zien en te doen is, zoals bijvoorbeeld de dagelijkse ‘Sunset March’ in Nijmegen, wil deze 
reisgids een nieuwe stap zijn in de grensoverschrijdende beleving van de bevrijding van Europa. 
 
De Engelstalige Rough Guides reisgids ‘Travel de Liberation Route Europe’ is vanaf 1 juli 
verkrijgbaar bij de betere boekhandel en online te bestellen bij Amazon.  
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
Een flyer met nadere informatie is hier te downloaden.  
Een recensie exemplaar is op aanvraag beschikbaar. 
 
Contactpersoon:  
Gert-Jan Jacobs - Stichting Liberation Route Europe – Utrecht 
T: +31 622867342 E: gj.jacobs@liberationroute.com 
 
Over Rough Guides: Met meer dan 30 miljoen verkochte exemplaren inspireren 
de reisgidsen van Rough Guides al meer dan 35 jaar reizigers over de hele wereld. 
Rough Guides staat synoniem voor praktische reistips, kwalitatief goede verhalen 
en betrouwbare informatie. De publicaties van Rough Guides omvatten meer dan 
260 reisgidsen voor meer dan 120 bestemmingen, geschenkboeken en taalgidsen. 
  
Over Liberation Route Europe: Liberation Route Europe is een steeds 
uitbreidende internationale herdenkingsroute die mijlpalen uit de moderne 
Europese geschiedenis met elkaar verbindt. De route vormt een schakel tussen 
de belangrijkste regio’s tijdens de opmars van de geallieerden bij de bevrijding 
van Europa in 1944-1945. Met meer dan 250 partners voert Liberation Route Europe in 2019/2020 
het programma 'Europe Remembers' uit: Naast de internationale reisgids is een grootschalige 
internationale herdenkingscampagne en de realisatie van een langeafstandswandelroute van 
Londen naar Berlijn onderdeel van het levend houden van de erfenis uit de Tweede Wereldoorlog. 
 
De Stichting Liberation Route Europe wordt ondersteund door zijn strategische partner, het 
vfonds, Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. 
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https://www.amazon.co.uk/Guides-Travel-Liberation-Europe-Inspirational/dp/178919430X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548345478&sr=8-1&keywords=liberation+route
https://www.dropbox.com/s/338zfgkh9s94ydf/LRE-RGLeaflet.pdf?dl=0
mailto:gj.jacobs@liberationroute.com

