
Opstapplaatsen: K

3 dagen / 2 nachten
kamer & ontbijt

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

20 mei 18 € 399

15 juli 18 € 459

09 september 18 € 399

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskajuit 
(op aanvraag) 
20/05, 09/09
15/07

€ 45
€ 98

Kind tem 15 jaar € 105

3e en 4e volw in 1 kajuit 
20/05, 09/09
15/07

€ 133
€ 150

Buitenkajuit (op aanvraag)
20/05, 09/09
15/07

€ 20
€ 26

Halfpension 
(2 avondmalen)

€ 45

Dag 1 • België - Amsterdam - Rotterdam
We rijden naar Amsterdam. Om een eerste indruk te krijgen 
van deze stad aan de Amstel maken we een facultatieve 
rondvaart (± € 12 pp). ‘s Namiddags wandelen we door het 
oude centrum langs de walletjes, Chinatown, de Nieuw-
markt en oude straatjes richting Damrak. Voor de liefheb-
bers is er vrije tijd om te shoppen, de anderen wandelen 
verder onder leiding van onze gids. Nadien rijden we naar 
Rotterdam waar we inschepen aan boord van een P&O 
cruiseferry. Aan boord genieten we van een vrije avond in 
de lounges, shops, verschillende bars, casino of bioscoop. 
We overnachten aan boord.

Dag 2 • Hull - York - Hull
In de ochtend ontschepen we in Hull en rijden naar York. 
De belangrijkste bezienswaardigheid van York is de Min-
ster, de grootste gotische kerk in Engeland. In de 7e eeuw 
werd op de plaats van de huidige Minster een houten 
kerkje gebouwd dat later werd vervangen door een ste-
nen gebouw waaraan meer dan 250 jaar gebouwd werd. 
We wandelen richting stadscentrum met de vele typische 
straatjes zoals Stonegate, Little Shambles, Newgate Mar-
ket, The Pavement, Lady Peckett’s Yard, enz. 

Lady Peckett’s Yard is een oud steegje waar de huisjes 
nog meer naar elkaar toe hangen dan in de Shambles. 
De Whip-Ma-Whop-Ma-Gate is het kortste straatje van 
York. Nadien hebben we vrije tijd om te shoppen of om de 
stad verder te verkennen. We keren terug naar Hull voor 
inscheping aan boord van een P&O cruiseferry richting 
Rotterdam. We overnachten aan boord.

Dag 3 • Rotterdam - Breda - België
We komen aan in Rotterdam in de vroege ochtend. Na 
het ontbijt ontschepen we en rijden we richting Breda. 
We maken er een historische wandeling onder leiding van 
onze gids en genieten van wat vrije tijd. Nadien keren we 
terug naar België.

P&O CRUISEFERRY
Overtocht: Rotterdam-Hull-Rotterdam
Uitrusting: luxe ferry met verschillende restaurants, 
bars (sommige met live muziek), bioscoop, casino, 
winkels, relaxruimtes
Kajuiten: alle 2-persoonskajuiten beschikken over 
een eigen douche en toilet, er is voldoende ruimte 
en er zijn handdoeken en dekbedden aanwezig
Maaltijden: ontbijtbuffet, avondmaal aan boord in 
buffetvorm

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Kamer met 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
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York is één van de gezelligste stadjes van Engeland, voor jong en oud. In één dag ontmoet u er de Vikings, wandelt u door de middeleeuwen 
en winkelt u in hedendaagse boetieks. Vooraleer aan boord te gaan, nemen we u mee naar de mooiste plekjes in Amsterdam.

Amsterdam & mini-cruise naar York NEDERLAND - GROOT-BRITTANNIE   


