
Opstapplaatsen: H

3 dagen / 2 nachten
kamer & Engels ontbijt

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

06, 13 & 20 april 18 € 329

04, 18 & 25 mei 18 € 329

08, 15, 22 & 29 juni 18 € 329

13, 20 & 27 juli 18 € 329

10, 17 & 31 augustus 18 € 329

07, 14 & 28 september 18 € 329

05, 12, 19 & 26 oktober 18 € 329

02 november 18 € 329

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 70

Kind tem 13 jaar € 75

Halfpension 
(2 avondmalen) € 48

Madame Tussauds 
- volwassene
- kind tem 15 jaar

€ 33
€ 27

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 (£ 8 pp) 
maken naar het centrum van Londen. Zo krijgen we al een 
eerste maal de kans om verschillende Londense beziens-
waardigheden van dichtbij te bewonderen. Nadien maken 
we een stadsrondrit via o.a. Parliament Square, Trafalgar 
Square, Piccadilly Square, Pall Mall, St. James’s Street, 
Kensington Road, Royal Albert Hall, Cromwell Road, enz. 
Aansluitend bezoeken we het beroemde grootwarenhuis 
Harrods. Nadien rijden we naar Heathrow voor installatie 
in het hotel.

Dag 2 • Londen
In de voormiddag brengen we een bezoek aan Madame 
Tussauds (te reserveren bij inschrijving) of maken een 
geleide wandeling bij Primrose Hill en Regent’s Canal bij 
Camden. 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. We ronden ons bezoek 
aan Londen af in de nabijheid van de Tower of London. 
Nadien verlaten we Londen en rijden via de autosnelweg 
naar Dover. We nemen onze overtocht naar Calais. Vanuit 
Calais rijden we terug naar België. 

Opgelet: volgorde programma, maar niet de inhoud, kan gewij-
zigd worden afhankelijk van plaatselijke evenementen

CROWNE PLAZA LONDON HEATHROW

Ligging: in het stadsdeel Heathrow op 15 km van 
het centrum van Londen
Uitrusting: modern hotel met receptie, info-desk, 
lift, restaurants, bar, brasserie, shop, fitnessruimte, 
binnenzwembad met stoombad & sauna, gratis wifi
Kamers: comfortabel ingericht met badkamer met 
bad/douche & toilet, telefoon, tv, kluis, koffie- & 
theefaciliteiten, airco, schrijftafel
Maaltijden: Engels ontbijtbuffet, ’s avonds 
maaltijden in buffetvorm

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

VREEMDE MUNT
 � Engelse pond

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle 
deelnemers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren
 � Elekriciteit: driepuntstekker

TOWER BRIDGE

BIG BEN

CITYTRIPS

52 53

De mengeling van het ernstige en typisch Engelse dat al eeuwen standhoudt, maakt van Londen een ontzettend boeiende stad. Londen is een 
stad vol afwisseling waar u de nostalgie van vroeger kan opsnuiven waar hypermoderne architectuur en eeuwenoude gebouwen perfect 
samen gaan.

Londen klassiek GROOT-BRITTANNIE • VERNIEUWD    


