0113 - 351 551
Reisinformatie
Locatie
Hotel Bridgewood Manor***
Meer informatie
0113-351551
Prijs vanaf
€ 299,00

3-daagse reis Engeland met bezoek Londen en Chatham
3-daagse reis Engeland met bezoek Londen en Chatham
Drie dagen in het Verenigd Koninkrijk met uitgebreide sightseeingtour Londen en (
optioneel ) bezoek aan Historic Dockyard Chatham en Call the Midwife tour!
Reisdata: 26 - 28 augustus 2019

PROGRAMMA
1e dag - maandag 26 augustus
In de morgen reizen we naar de UK, via de ferry Calais/Duinkerken-Dover. Vanaf het
schip heeft u een mooi uitzicht op de beroemde White Cliffs of Dover! We rijden
rechtstreeks naar Londen voor een sightseeingtour door deze prachtige stad, met diverse
stops bij verschillende bezienswaardigheden.
Aan het begin van de avond komen we aan bij het hotel waar u kunt inchecken en zich
kunt opfrissen voor het diner.
2e dag - dinsdag 27 augustus
Na het ontbijt vertrekken we met de touringcar naar Chatham. Er zijn de volgende opties:
Call The Midwife Tour
Volg de voetsporen van je favoriete personages uit het BBC-periodedrama Call the
Midwife tijdens een wandeltocht door de historische scheepswerf van Chatham onder
leiding van je eigen verloskundige!
De wandeltour duurt ongeveer 90 minuten en brengt de groep langs leuke filmlocaties van
de serie. Tevens hebben de producers van de show meegekeken naar de tour en nieuw
materiaal van de serie geleverd, zoals fietsen, kostuums etc.
Historical Dockyard Chatham
Het Historic Dockyard Chatham is interessant om te bezoeken vanwege de historische
gebouwen, de historische schepen en de galerieën. Voor geïnteresseerden in de Tweede
Wereldoorlog is HMS Cavalier waarschijnlijk het belangrijkste collectiestuk. Het was de
laatste operationele torpedobootjager van de Royal Navy uit de tweede wereld oorlog. Het
is nu geconserveerd in Chatham als een monument voor de 143 Britse torpedobootjagers
die vergingen tijdens de oorlog. Meer dan 11.000 bemanningsleden kwamen hierbij om.
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De keuze kunt u bij het reserveren aangeven. het is tevens mogelijk geen optie te kiezen:
u brengt de dag door op eigen gelegenheid waarbij u wel gebruik kunt maken van vervoer
met onze touringcar naar Chatham.
Aan het einde van de middag arriveren we bij het hotel voor diner en overnachting.
3e dag - woensdag 28 augustus
Na het ontbijt en uitchecken maken we een mooie rondrit met stop voor de lunch. in de
middag rijden we naar Dover voor de overtocht met ferry naar
Calais/Duinkerken.Thuiskomst op de diverse plaatsen in Zeeland vanaf 21.30/22.00 uur.
INCLUSIEF
Vervoer met luxe Keurmerk touringcar, o.a. voorzien van airconditioning, toilet,
DVD-speler
Deskundige chauffeur/eisleider
2 overnachtingen in goed middenklasse hotel op basis van een gedeelde
2-pers.kamer
Ontbijt op dinsdag- en woensdagmorgen
Diner in het hotel op maandag- en dinsdagavond
Overtocht met ferry Duinkerke/Calais - Dover vv
Sightseeingtour Londen, onder leiding van de chauffeur
EXCLUSIEF
Alle lunches
Diner op de terugreis
Verzekeringen ( reis- en annuleringsverzekering )
Optionele excursies
Overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
Toeslag 1-pers.kamer € 98,00 per persoon voor de gehele reis

OPTIES
Di. 27 aug.: Bezoek Historic Dockyard Chatham (€ 18,50)
Di. 27 aug.: Call the Midwife tour (incl.Dockyard) (€ 28,50)
Di. 27 aug.: geen excursie.
VERTREKDATA
26-08-2019 - € 299,00
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 26-08-2019
Axel
Rooseveltlaan, De Halle
Goes
Stationspark t.h. van broodjeszaak 't Smoske Hulst
Stationsplein
Kruiningen
Kruiningen, bushalte de Uitkijk
Middelburg
ZEP, busparkeerplaats MiniMundi
Terneuzen
Busstation Westerscheldetunnel
Vlissingen
Stadhuisplein/hoek Brouwenaarstraat
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