5 dagen
Kerstshoppen Londen, Canterbury & omgeving
14 t/m 18 december 2020
Beleef Londen, de hoofdstad van Groot-Brittannië, één van de grootste steden van Europa in de kerstsfeer,
shop de laatste cadeautjes in Canterbury en geniet van de indrukwekkende forten langs de kust,
romantische kastelen en tuinen.
Maandag, 14 december 2020
Na dat we zijn opgestapt bij één van de verschillende opstappunten, vertrekken we richting Calais (of
Duinkerke) voor de overtocht naar Engeland. Daar aangekomen rijden we door naar ons hotel in
Gillingham, Hotel King Charles.
Dit 3-steren hotel beschikt over een receptie, restaurant, lounge, bar en lift. Alle kamers zijn voorzien van
een badkamer met bad of douche en toilet, haardroger, telefoon en satelliet-televisie. Wifi is gratis in het
hotel.

Dinsdag, 15 december 2020
Vandaag staat er een uitgebreide stadsrondrit op het programma, die ons langs de vele beroemde
bezienswaardigheden voert, zoals bijvoorbeeld The Houses of Parliament en de Big Ben. 's Middags bent u
vrij om te winkelen in Oxford Street, Regent Street en New Bond Street en niet te vergeten het beroemde
warenhuis Harrods of bezoek één van de kerstmarkt in de stad.
Facultatief: Boottocht over de Theems - € 20,- p.p.

Woensdag, 16 december 2020
Het graafschap Kent staat bekend om zijn vele kastelen en landhuizen die te bezichtigen zijn. We gaan in
de middag naar de mooie stad Canterbury, bekend om zijn schitterende kathedraal en de Canterbury Tales.
Op de kerstmarkt in Canterbury vindt u lokale lekkernijen en originele kerstgeschenken. Middelpunt van de
kerstmarkt is de eeuwenoude kathedraal. Geniet ook van de vele lichtjes in de smalle straatjes, de gezellige
pleinen en de sprookjesachtige etalages.
Facultatief: Entree Canterbury Kathedraal met audiogids - € 18,50 p.p.
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Donderdag, 17 december 2020
Vandaag hebben we een rondrit door de omgeving. Via een mooie route rijden we onder andere naar de
kustplaats Brighton. Onderweg bij Beachy Head, net buiten Eastbourne, kunt u genieten van een
schitterend uitzicht op de krijtrotsen van de Seven Sisters. Daarna vervolgen we onze route naar Brighton,
dat zich halverwege de 18e eeuw ontwikkelde tot de eerste Engelse badplaats en vakantiebestemming.
The Lanes, The Dome en The Royal Pavilion zijn hier de bekendste bezienswaardigheden. The Royal
Pavilion, gebouwd in Oosterse stijl, is het meest bizarre paleis van Engeland. Aansluitend rijden we terug
naar ons hotel in Gillingham.

Vrijdag, 18 december 2020
Na het ontbijt vertrekken we weer en rijden we naar Dover voor de overtocht naar Calais (of Duinkerke). Via
België rijden we terug naar het restaurant voor ons afscheidsdiner waar u kunt nagenieten van de
indrukken van deze mooie reis naar Londen, Canterbury en omgeving. Tot slot wordt u weer huiswaarts
gebracht.

Reissom € 485,- p.p.
Inbegrepen
4 overnachtingen in het 3* King Charles Hotel in
Gillingham
Overtocht Calais (of Duinkerke) – Dover v.v.
Dagelijks ontbijtbuffet en 3-gangen diner
Tour Londen incl. Nederlandse gids, halve dag
Uitstapje naar Canterbury
Dagtocht omgeving incl. gids en lunch
Afscheidsdiner
Luxe touringcar met chauffeur en reisleidster
Tol- en parkeergelden
Toeristenbelasting

Niet inbegrepen
Overige maaltijden
Optionele excursie en entrees:
o Cruise over de Theems, € 20,- p.p.
o Kathedraal Canterbury + audio € 18,50 p.p.
Verzekeringsgelden
o Reis & Annuleringsverzekering € 63,36 p.p.
o Annuleringsverzekering € 50,50 p.p.
o Reisverzekering € 17,90 p.p.
Uitgaven van persoonlijke aard
Toeslag 1-persoonskamer € 80,Minimaal aantal deelnemers: 30 personen

Algemene informatie
Reisdocumenten: Uw paspoort of identiteitskaart
dient geldig te zijn tot terugkomst in Nederland.
Valuta: In Engeland wordt betaald met de Britse
Pond.
Elektriciteit: In Engeland worden de stopcontacten
van type G gebruikt. De netspanning is 230 V en de
frequentie is 50 Hz. U heeft een verloopstekker
nodig wanneer u Nederlandse stekkers wenst te
gebruiken in Engeland.
Kraanwater: Het is veilig om in Engeland water uit
de kraan te drinken.
Tijdzone: UTC 0, één uur vroeger dan in Nederland.
Taal: In Engeland is de officiële taal Engels.
Prijsniveau: De prijzen liggen hoger dan in
Nederland.

Reserveren kan via:
Colinda Scholtz – ReisCreaties
De Veldse Hofstede 22
6671 HG Zetten
Tel: 06 – 30 97 66 20
E: colinda.scholtz@reiscreaties.nl
www.colinda-scholtz.reiscreaties.nl

