London here we come!

Zaterdag 27 en
zondag 28 april 2019

Een organisatie van

Het programma
Zaterdagmorgen vertrekken we vanuit het station van Oostende naar Brussel
Zuid. Via de Eurostar en de kanaaltunnel sporen we verder tot in het station
London St. Pancras.
Londen verken je het best te voet. Op het programma voorzien we dus enkele
wandelingen doorheen het stadscentrum. De langere verplaatsingen doen we
met de metro. Tijdens het bezoek is er een nederlandstalige gids voorzien.
Wie zelfstandig Londen wil verkennen is daar vrij voor.
Zondagavond nemen we de trein terug richting Brussel Zuid waar we
omstreeks 22.38 uur aankomen.
Zaterdag
Na aankomst in Londen zetten we de bagage af in ons hotel “Thistle
Bloomsbury Park”.
De eerste dag gaan we voor een stadswandeling die ons langs een reeks
bekende en minder bekende plaatsen brengt zoals o.a. Buckingham Palace,
het parlement, ... Te veel om hier op te noemen... Deze eerste wandeling zal
de hele dag in beslag nemen. ‘s Avonds bezoeken we Covent Garden waar
we ook het avondmaal zullen gebruiken.
Zondag
In de voormiddag voorzien we twee mogelijkheden. Ofwel ga je op eigen
houtje op stap ofwel ga je mee met de groep naar Soho en de Chinese wijk.
In de namiddag staat een bezoek aan “The City”, het financiële hart van
Londen, gepland. We eindigen aan de Tower of Londen, gelegen net naast de
beroemde Tower Bridge.

Praktisch

DE KAMERS

Alle overnachtingen zijn steeds in een 2 persoonskamer.
Een éénpersoonskamer kan ook aangevraagd worden, wel mits een
supplement en onder voorbehoud van de beschikbaarheid in het hotel.

MAALTIJDEN

Ontbijt is inbegrepen. Dranken, middag- en avondmalen zijn niet inbegrepen
in de prijs.

VOORAF INSCHRIJVEN is noodzakelijk. Inschrijven gebeurt op
dinsdag 18 december 2018 vanaf 20.00 uur. Waar? In onze KWB Loft in de
Kloosterstraat.
Inschrijven nadien kan via Eric.
We vragen hiervoor een voorschot van €50 per persoon. Het voorschot is
noodzakelijk voor de voorafbetaling van het hotel en is niet terugbetaalbaar.
Inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag.

DE PRIJS

De totaalprijs voor het weekend is €290 per persoon voor KWB leden. Niet
leden betalen €10 extra per persoon.
Personen die zelf zorgen voor hun treintickets krijgen onze kostprijs van
deze tickets in mindering.
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 24 personen. Het is voor de rappe!
De volgorde van inschrijving is bepalend voor deelname.

Inschrijvingsstrook
Inschrijven gebeurt op dinsdag 18 december 2018. Je kan inschrijven vanaf
20.00 uur. Waar? In onze KWB Loft in de Kloosterstraat.
Inschrijven nadien kan enkel via Eric Vanhoutte, Grintweg 109, Zandvoorde.
Naam: __________________________________________________
E-mail: __________________________________________________
Telefoon: ____________________________________
Schrijft in met ___ personen voor de weekendreis naar Londen op zaterdag
en zondag, 27 en 28 april 2019.

_____
_____

____

Ik betaal hierbij het voorschot van € 50 / persoon.
Dit voorschot is niet terugbetaalbaar.
Ik zorg zelf voor eigen treintickets tussen Oostende en Brussel.
Ik zorg zelf voor eigen Eurostar ticket(s)
Heenreis: Trein nr 9117 van 8.52 uur, Brussel -> St.Pancras
Terugreis: Trein nr 9158 van 19.34 uur, St.Pancras -> Brussel

Het resterend bedrag voor deze reis schrijf je over ten laatste op
1 februari 2019 naar het rekeningnr van KWB Zandvoorde:
BE23 1030 4772 6391
De inschrijving is definitief na volledige betaling.

