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Brussel, september 2016 

 

 

 

5-daagse autocarreis naar Londen en Kent 
 

 

woensdag 16 tot zondag 20 augustus 2017 
 

 

Het voorziene programma: 

Dag 1 

Vertrek om 5.30 uur 's morgens per autocar vanaf Brussel naar Calais voor de overtocht via de 

Eurotunnel naar Folkestone. 

Calais: vertrek om 8.45 uur (crossing time 35 minuten) 

Folkestone: aankomst om 8.30 uur local time (in de UK is het één uur vroeger dan bij ons). 

Met de boot over de rivier Theems tot in het centrum van London, met gelegenheid tot het nuttigen 

van je ontbijtpakket.  

Aan de Big Ben staat de autocar ons op te wachten en brengt ons naar Borough Market, Londens 

meest populaire biologische markt.  

Vrije lunchgelegenheid in The George Inn. 

Na een bezoek aan het Shakespeare's Globe Theatre wandelen we langs Tate Modern Museum, de 

Millennium Bridge over, naar ons Hotel Double Tree by Hilton Docklands waar we de volgende 

drie nachten zullen logeren.  

 

Dag 2 

Na het ontbijt brengt de autocar ons tot aan de Houses of Parliament vanwaar onze wandeling start 

langs de voornaamste bezienswaardigheden van de stad: Houses of Parliament, Whitehall, Downing 

street 10, Horse Guards Parade en een bezoek aan Westminster Abbey en Buckhingham Palace.  

Vrije lunch in de omgeving van Trafalgar Square, waarna we de National Gallery bezoeken. 

We sluiten de namiddag af in Covent Garden.  

Avondmaal en overnachting in ons hotel. 

 

Dag 3 

Na het ontbijt brengt de autocar ons naar het beroemde British Museum.     

Na het bezoek rijden we tot aan Piccadilly Circus en bezoeken we het grootwarenhuis Fortnum and 

Mason. Dit is niet zomaar een winkel. Als u iets zoekt op vlak van eten, drinken en feestelijkheden, 

dan vindt u het hier zeker. 

U kan hier vrij lunchen. 

Vanaf Piccadilly Circus is het een boogscheut wandelen tot in Soho met Carnaby Street, de 

thuisbasis van platenzaken en modieuze galeries. 

Afsluiting van de laatste avond in Londen met een diner in West End en mogelijkheid (volgens 

eigen keuze) tot een bezoek aan één van de schitterende musicals.  
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Dag 4 

Na het ontbijt vertrekken we per autocar naar de Royal Botanic Gardens, Kew ofwel Kew Gardens. 

De organisatie Kew bezit 's werelds grootste collectie levende planten met meer dan 30.000 soorten. 

Er bevinden zich ook bijzondere bouwwerken zoals o.a. een Chinese Pagode uit 1761 en 

verschillende glazen plantenkasten. Sedert juli 2003 zijn de Kew Gardens officieel Unesco 

Werelderfgoed.  

In de twee café's en restaurants rond het terrein kan men een drankje en hapje nuttigen. 

Hierna vertrekken we richting Kent en brengen eerst nog een bezoek aan Chartwell, het 

buitenverblijf van Winston Churchill. 

We eindigen de dag in Royal Tunbridge Wells om te flaneren op The Pantilles en een wandeling te 

maken naar de ijzerhoudende bron die bekend is voor zijn geneeskrachtige eigenschappen. 

Avondmaal en overnachting in Hotel Mercure Tunbridge Wells.  

 

Dag 5 

In de voormiddag bezoeken we Hever Castle, het geboortehuis van Anna Boleyn. Van oorsprong 

een versterkte boerenhoeve uit de 13
de

 eeuw, maar veranderd in een huis met kantelen voor de 

koninklijke familie Tudors. Complexe tuin die bestaat uit watervallen, vijvers, een doolhof en 

taxushagen aangelegd in Italiaanse stijl.  

Vrije lunch in het aanwezig selfservice restaurant. 

Hierna  staat één van de meest gerenommeerde tuinen op het programma; Sissinghurst Castle 

Garden.  

Hier eindigt onze trip doorheen Zuid-Oost Engeland. Maar vooraleer we de Shuttle vanuit 

Folkestone naar Calais nemen, stoppen we nog even in de omgeving van Ashford voor het 

avondmaal.  

Folkestone: vertrek om 19.00 uur naar Calais met aankomst om 20.30 uur lokale tijd. 

Verder naar Brussel waar we tegen 22.30 uur aankomen.  

 

Het gedetailleerde programma wordt verder toegelicht op onze voorvergadering die we plannen 

einde juni 2017. 
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PRIJS:  775 euro per persoon 

toeslag singlekamer: 220 euro. 

  

Inbegrepen :   

-  reis per luxe autocar    

-  de diensten van een ervaren chauffeur       

-  vier overnachtingen met halfpension    

-  de diensten van een Nederlandstalige gids    

-  de overtocht via de Eurotunnel    

-  alle inkomgelden overeenkomstig het programma (zie beneden) 

-  de BTW       

 

Niet inbegrepen :   
-  dranken en persoonlijke uitgaven.    

-  overige maaltijden.    

-  eventueel toegangsgeld bijwonen musical 

-  annulatie- en reisverzekering.    

 

Welke inkomgelden zijn inbegrepen (samen goed voor 165 euro): 

Boottocht op de River Thames vanuit Greenwich - Shakespeare’s Globe Theatre - Westminster 

Abbey - Buckingham Palace - Kew Gardens - Chartwell house and gardens - Hever Castle - 

Sissinghurst Gardens      

 

Inschrijven kan vanaf 19.9.2016 tot en met 30.9.2016 door overschrijving van een voorschot op 

rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met mededeling 'Londen + 

annulatieverzek. oké’.  

Voor een dubbelkamer bedraagt het voorschot 200 euro per persoon, voor een single kamer is dit 

420 euro.  

Wij hopen een volle autocar te kunnen plezieren. 

Het bestuur 

 

  


