
€ 62 pp
kinderen tem 11 jaar: € 52 pp

Opstapplaats: D9

€ 70 pp
Opstapplaats: D3

EXTRA OPSTAPPLAATS
P+R St. Job in’t Goor
E19 afrit 4 • 08:20

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
•  Overtocht met Eurotunnel
• Bezoek Canterbury
• Begeleiding door een gids
• BTW en wegentaksen

DOCUMENTEN
• Geldige identiteitskaart
• Reizigers met niet-Belgische nationaliteit 

dienen bevoegde instanties te contacteren
• ID gegevens van alle deelnemers bij 

boeking doorgeven

VREEMDE MUNT
• Engelse Pond

AFREISDATA
Zaterdag 05 september 2020
Zaterdag 03 oktober 2020

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Rondrit ‘s morgens
• Wandeling in Rotterdam
• Boottocht Spido
• Begeleiding door een gids
• BTW en wegentaksen

AFREISDATA
Maandag 21 september 2020
Dinsdag 27 oktober 2020
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Nederland

ROTTERDAM
Rotterdam behoort tot de top 10 in de wereld van de te bezoeken steden! Wie aan Rotterdam denkt, denkt aan futuristische architectuur, 
kunst, de haven en talrijke horecazaken en winkelmogelijkheden.

Voormiddag: Na de vrije koffiestop naderen we Rotterdam. We zien al snel de skyline van Rotterdam. Met de gids maken we een rondrit langs 
pareltjes van moderne architectuur. We zien creaties van een perfect huwelijk tussen glas en staal en andere meesterlijke werken. Zo zien we 
ondermeer Euromast, de Erasmusbrug, de kubuswoningen, de 3 met elkaar verbonden torens,…

Middag: In de nieuwe overdekte markthal nemen we het vrij middagmaal. We vinden standjes met de meest uiteenlopende cuisines. Een 
mengelmoes van nationaliteiten!

Namiddag: Van de markthal in het centrum wandelen we langs de Laurenskerk en het Erasmus standbeeld, komen we langs het Beursplein met 
het World Trade Center, het stadhuis, het postgebouw en de Lijnbaan, dé shoppingstraat bij uitstek. Na de wandeling rijden we het centrum uit 
en schepen in voor een havenrondvaart. We maken een boottocht door één van de grootste havens van Europa. We zien de indrukwekkende 
skyline met imposante gebouwen aan ons voorbijglijden en maken deel uit van de drukte op de werven en dokken aan de kant. 

Avond: Het einde van deze dag is voorzien om 18u00 in Rotterdam.

Groot-Brittannië

CANTERBURY
Canterbury is één van de mooiste en oudste steden van het graafschap Kent, gelegen in de “Tuin van Engeland”. De kathedraal van 
Canterbury behoort tot één van de mooiste bouwwerken van Engeland.

Voormiddag: We rijden naar Calais waar we aan boord gaan van de shuttletrein. We vertrekken in de vroege ochtend waar we na ongeveer 
1,5u aankomen in Folkestone. Aansluitend rijden we richting Canterbury. Als gevolg van de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog werd 
een derde van het hart van Canterbury verwoest, waardoor archeologen de gelegenheid kregen het originele Romeinse stadsplan te recon-
strueren. We maken een stadwandeling door deze historische stad. Mogelijkheid tot vrij bezoek aan de Kathedraal (toegang niet inbegrepen).

Middag: Vrij middagmaal.

Namiddag: Na de middag is er mogelijkheid tot shopping in de vele winkelstraten. Nadien rijden we  naar Folkestone voor de shuttle richting Calais.  

Avond: Het einde van deze dag is voorzien in Calais rond 19u25.


