
3 dagen / 2 nachten
kamer & ontbijt

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

26 juni 20 € 352

31 juli 20 € 352

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 70

Kind tem 12 jaar € 85

Halfpension (2 avondmalen) € 55

Madame Tussauds:
-volwassene
-kind tem 15 jaar

€ 33
€ 27

Musical € 65

Opstapplaatsen: C

ATRIUM HOTEL HEATHROW****
Ligging: in het stadsdeel Heathrow op 15 km van het centrum van Londen , 
vlakbij het metrostation Hatton Cross 
Uitrusting: splinternieuw hotel met receptie, info-desk, lift, restaurant, 
bar, fitnessruimte, binnenzwembad, bubbelbad, gratis wifi , comfortabele 
& geluidsdichte standaardkamers met badkamer met douche, toilet & 
haardroger,  thee- & koffiefaciliteiten, schrijftafel,  frigo
Maaltijden: Engels ontbijtbuffet, avondmaal in buffetvorm

INBEGREPEN
• ****MAXI DUBBELDEK AUTOCAR
• Kamer met Engels ontbijtbuffet
• Gebruik van draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België 

VREEMDE MUNT
• Engelse pond

PRAKTISCHE INFORMATIE 
• Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven 
• Elektriciteit: driepuntstekker

Dag 1 • België - Londen
We nemen onze overtocht naar Dover en rijden naar Greenwich met bouwwerken zoals het Queen’s House, het Royal Observatory en het Trinity 
conservatorium voor Dans en Muziek. We maken een facultatieve boottocht (£ 9 pp) naar het centrum van Londen zien zo al verschillende Londense 
bezienswaardigheden. Nadien maken we een stadsrondrit via o.a. Parliament Square, Trafalgar Square, Piccadilly Square, St. James’s Street, 
Kensington Road, Royal Albert Hall, enz. Aansluitend bezoeken we de collectie voor performance art in het Albert & Victoria Museum met enkele 
originele posters, kostuums en attributen van gekende musicals, toneelstukken of performers als Elton John enThe Rolling Stones. Wie liever gaat 
shoppen, kan dit makkelijk bij Harrods, vlak om de hoek. Langs The Royal Albert Hall, thuishaven van ‘Night of The Proms’ rijden we naar Heathrow.

Dag 2 • London
We rijden voorbij Notting Hill, gekend van Portobello Market, om de hoek van Holland Park, thuishaven van Robbie Williams en Jimmy Page van 
Led Zeppelin. Nadien ontmoeten we onze favoriete sterren bij Madame Tussauds (te reserveren bij inschrijving) of gaan op verkenning in de Rock 
‘n Roll wijk van Camden, de voormalige woonplaats van o.a. Amy Winehouse, en Charles Dickens. ’s Namiddags is het tijd voor een thematische 
wandeling doorheen Soho & Carnaby street. Hier ontdekken we de muzieklocaties van David Bowie, The Rolling Stones en Oasis. We bezoeken de 
muziekwinkels bij Denmark Street of gaan shoppen in hartje Londen. In de avond is er een mogelijkheid om een musical voorstelling bij te wonen 
in de West End (te reserveren bij inschrijving).

Dag 3 • Londen - België
In de ochtend rijden we langs ‘The World’s End’, waar de Sex Pistols en het iconische punkgenre is ontstaan. We zien de Battersea stroomcentrale 
die model stond voor de plaat Animals van Pink Floyd. Nadien gaan we langs de gekende ‘Abbey Road Studio’s’ waar we het zebrapad kunnen 
oversteken of foto’s kunnen maken van de muurversiering . Dan rijden we naar Dover voor onze overtocht naar Calais en keren terug naar België.
Opgelet: afhankelijk van plaatselijke evenementen kan het 
programma aangepast worden
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