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Prijs vanaf
€ 38,50

Kerstmarkt Lille
Kerstmarkt Lille
Bezoek aan het in kerstsfeer gehulde centrum van Lille en bezoek de kerstmarkt op de
Place Rihour! Er verrijzen bijna honderd chalets, waar ambachtslieden en verkopers
originele en aangename geschenken uit o.a. Rusland, Canada en Polen aanbieden in een
besneeuwd dorpje! Glühwein en lekkernijen worden geproefd en kerststal figuurtjes en
kerstversiering sieren de hele binnenstad. Daarnaast is Lille de ideale bestemming voor
kerstshoppers, want de stad beschikt maar liefst over 3900 winkels.Vlakbij het treinstation
vindt u Euralille; een overdekt winkelcentrum met 120 winkels en restaurantjes.

PROGRAMMA
Rond 11.00/11.15 uur is de aankomst in Lille. U bezoekt op eigen gelegenheid het
centrum en de kerstmarkt. Het vertrek vanuit Lille is om 18.00 uur. Verwachte thuiskomst
19.30 - 21.30 uur op de diverse plaatsen.
INCLUSIEF
Vervoer met luxe Keurmerk touringcar o.a. voorzien van toilet, airconditioning,
DVD-speler
EXCLUSIEF
Reis- en annuleringsverzekering
Entrees en overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
Op deze reis is een geldig legitimatiebewijs ( ID-kaart of paspoort ) verplicht!
COVID19:
Wij gaan er vanuit dat er in december geen maatregelen rondom COVID-19 van kracht
zijn. Mochten er bij uw reis ( weer ) maatregelen van kracht zijn dan zullen wij u tijdig op
de hoogte stellen.
Onze reizigers dienen vrij te zijn van covidklachten; koorts, verkoudheidsklachten of
andere ziektesymptomen.
Boeken zonder risico! Mochten er zodanige maatregelen rond COVID-19 zijn dat de reis
niet door kan gaan dan kan er. zonder kosten, worden geannuleerd (m.u.v. premie voor
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extra afgesloten verzekeringen) en ontvangt u het betaalde bedrag van ons retour.

VERTREKDATA
21-12-2022 - € 38,50
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 21-12-2022
's-Heerenhoek
Bushalte Tolplein Westerscheldetunnel
Axel
Rooseveltlaan, De Halle
Goes
Stationspark t.h. van broodjeszaak 't Smoske Kapelle
ANWB, de Vierwegen
Middelburg
ZEP, busparkeerplaats MiniMundi
Terneuzen
Busstation Westerscheldetunnel
Vlissingen
Stadhuisplein/hoek Brouwenaarstraat
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