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Voormiddag: We starten met een 
bezoek aan het moderne sta-

tion van Guillemins, een architecturale 
parel. Dit prachtig bouwwerk van glas 
en staal, getekend door de Spaanse 
Architect Santiago Calatrava, werd op 
18 september 2009 ingehuldigd. Het 
station is het symbool geworden van 
het moderne Luik. We vervolgen met 
een gegidste stadswandeling door de 
oude stad. 

Middag: Typisch Luikse 3-gangen 
lunch:

Soep 

*** 
Luikse gehaktballen met frietjes 

*** 
Dame Blanche

Namiddag: We zetten onze stads-
wandeling verder. We ontdekken 

het paleis van de prins-bisschoppen, 
het stadhuis en de Place du Marché. In 
de vele kleine straatjes ontdekken we 
kleine gezellige winkeltjes en prachtige 
oude gevels. Na de wandeling nog vrije 
tijd voor shopping of een terrasje. En 
misschien zin in een Luikse wafel! 

Avond: We vertrekken terug om 
18u00.

Voormiddag: We rijden naar Calais 
waar we aan boord gaan van de 

shuttletrein. We vertrekken in de vroege 
ochtend waar we na ongeveer 1,5u 
aankomen in Folkestone. Aansluitend 
rijden we richting Canterbury. Als gevolg 
van de bombardementen in de Tweede 
Wereldoorlog werd een derde van het 
hart van Canterbury verwoest, waardoor 
archeologen de gelegenheid kregen het 
originele Romeinse stadsplan te recon-
strueren. We maken een stadwandeling 
door deze historische stad. Mogelijkheid 
tot vrij bezoek aan de Kathedraal (toe-
gang niet inbegrepen).

Middag: Vrij middagmaal

Namiddag: Na de middag is er 
mogelijkheid tot shopping in de 

vele winkelstraten. Nadien rijden we  
naar Folkestone voor de shuttle rich-
ting Calais.  

Avond: Het einde van deze dag is   
 voorzien in Calais rond 19u25.

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Bezoek moderne station van 
Guillemins
 � Stadswandeling in Luik
 � 3-gangen middagmaal
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
 � Dinsdag 05 juni 2018

€ 49 pp
kinderen tem 11 jaar: € 38 pp 
Opstapplaats: D13

€

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 �  Overtocht met Eurotunnel
 � Bezoek Canterbury
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

DOCUMENTEN
 � Geldige identiteitskaart
 � Reizigers met niet-Belgische nati-
onaliteit dienen bevoegde instan-
ties te contacteren.
 � ID gegevens van alle deelnemers 
bij boeking doorgeven.

VREEMDE MUNT
 � Engelse Pond

AFREISDATA
 � Zaterdag 12 mei 2018
 � Zaterdagg 15 september 2018

€ 57 pp
kinderen tem 11 jaar: € 44 pp 
Opstapplaats: D9

€

Als grootste toeristische stad van Wallonië bezit Luik talloze te ontdekken rijkdommen. De Maas die de stad van zuid naar noord doorkruist, de oude binnenstad met 
het mooi aangelegde Place St. Lambert en niet te vergeten het moderne station Guillemins.

Luik BELGIE

Canterbury is één van de mooiste en oudste steden van het graafschap Kent, gelegen in de “Tuin van Engeland”. De kathedraal van Canterbury is één van de mooiste 
bouwwerken van Engeland.

Canterbury GROOT-BRITTANNIE


