
RENAISSANCE LONDON HEATHROW HOTEL****
Ligging: ligt op slechts 5 minuten rijden van de terminals 1, 2 en 3 van de 
luchthaven van Heathrow
Uitrusting: modern en vernieuwd hotel met lobby, 24-uursreceptie, lift, 
gratis wifi, restaurants, cocktailbar, cafe Cha-koffiebar, lichte slaapkamers 
met geluidsisolatie en airco, bureau, thee- en koffiefaciliteiten, flatscreen-
tv met satellietzenders, radio, telefoon, koelkast, kluisje, volledig nieuwe 
badkamer met douche, toilet, gratis toiletartikelen, haardroger, wellness- en 
fitnessfaciliteiten, cadeauwinkel, geldwisselservice
Maaltijden: uitgebreid Engels ontbijtbuffet, avondmaal in 3 gangen buffet

INBEGREPEN
• ****MAXI DUBBELDEK AUTOCAR
• Kamer met Engels ontbijtbuffet
• Gebruik van draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

VREEMDE MUNT
• Britse pond

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Internationaal reispaspoort is verplicht
• Bij reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

3 dagen / 2 nachten
kamer & ontbijt

Vertrekdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

12 mei 23  € 290 

02 juni 23  € 290 

11 augustus 23  € 290 

15 september 23  € 290 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer  € 80

Halfpension (2 avondmalen)  € 80

Madame Tussauds
- volwassene
- kind t.e.m. 15 jaar

 € 30 
 € 25 

Korting Prijs per persoon

Kind t.e.m. 11 jaar - € 99

Opstapplaats: B

Dag 1 • België - Londen
We rijden richting Calais voor onze overtocht naar Dover. We komen aan in Dover en rijden door het graafschap Kent naar Greenwich met 
bouwwerken zoals het Queen’s House, het Royal Observatory en het Royal Naval College. Van hieruit kunnen we een facultatieve boottocht 
(± £ 10 pp) maken naar het centrum van Londen. Zo krijgen we al een eerste maal de kans om verschillende Londense bezienswaardigheden 
van dichtbij te bewonderen. Nadien maken we een stadsrondrit via o.a. Parliament Square, Trafalgar Square, Pall Mall, St. James’s Street, 
Piccadilly, Knightsbridge, Brompton Road, Aansluitend bezoeken we het beroemde grootwarenhuis Harrods. Nadien rijden we naar het 
Heathrow/Windsor Marriott Hotel (of gelijkwaardig) voor onze overnachting.

Dag 2 • Londen
In de voormiddag brengen we een bezoek aan Madame Tussauds (te reserveren bij inschrijving) of maken een geleide wandeling in Camden 
en het Regent’s Canal. Na de middag is het al shopping wat de klok slaat! Regent Street, Oxford Street en Bond Street zijn slechts enkele van 
de klinkende namen van Londense winkelstraten. Rond 18u30 keren we terug naar ons hotel in Heathrow.

Dag 3 • Londen - België
In de ochtend wandelen we nog langs de Thames tot bij de Houses of Parliament met Big Ben en in Whitehall. We ronden ons bezoek aan 
Londen af in de nabijheid van de Tower of London. We verlaten Londen en rijden via de autosnelweg naar Dover. We nemen onze overtocht 
naar Calais. Vanuit Calais rijden we terug naar België.

Opgelet: afhankelijk van plaatselijke evenementen kan het programma 
aangepast worden.
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