
HOTEL
Hotel St. Giles *** in London
Geliefd en gekend hotel met als 
belangrijkste troeven een uiterst centrale 
ligging in het hart van het theaterdistrict.  
Uitgebreide waaier aan faciliteiten: sauna, 
zwembad, fitness en een levendige sfeer. 
Alle kamers zijn compact, maar efficiënt 
ingericht met bad of douche, toilet, 
haardroger, telefoon, televisie en minisafe. 
’s Ochtends is er een warm en koud 
ontbijtbuffet voorzien.

INFORMATIE 
Inbegrepen in de prijs
✔ reis met een luxe autocar   

(Comfort Class)
✔  BTW en wegtaksen
✔  shuttle van Calais naar Folkestone  

en terug
✔  verblijf in kamer met ontbijt
✔  warm en koud ontbijtbuffet
✔  Twin kamer / dubbel kamer / triple 

kamer

Niet inbegrepen in de prijs
✗  middag- en avondmalen
✗  persoonlijke uitgaven
✗  alle toegangsgelden voor kastelen, 

musea, enz. …

Plaatsen in de autocar
Volgens datum van inschrijving

Formaliteiten
Geldige identiteitskaart 
(niet-Belgen contacteren hun consulaat)

Vreemde munten
Britse ponden

HOTEL
Hotel Lyskirchen **** Köln
Uitstekend hotel van de gekende Best 
Western-keten gelegen op wandelafstand 
van de kerstmarkt en de belangrijkste 
winkelstraten. Alle kamers zijn voorzien 
van bad/douche, telefoon, toilet, 
haardroger, minibar en satelliet-tv. 
Verder biedt het hotel een overdekt 
zwembad, sauna en solarium aan. 
Verzorgd ontbijtbuffet.

INFORMATIE 
Inbegrepen in de prijs
✔ reis met een luxe autocar (Comfort 

Class)
✔ BTW en wegtaksen
✔ verblijf op basis van kamer met ontbijt
✔ uitgebreid ontbijtbuffet

Niet inbegrepen in de prijs
✗ middag- en avondmalen
✗ persoonlijke uitgaven

Plaatsen in de autocar
Volgens datum van inschrijving

Formaliteiten
Geldige identiteitskaart 
(niet-Belgen contacteren hun consulaat)

Keulen
DAG 1 
Vertrek vanuit onze opstap-
plaats richting Gent en Brus-
sel naar Keulen. Bij aankomst 
check-in in het hotel. Vrije tijd 
voor shopping.

DAG 2
Vrije shopping dag.

DAG 3
Vrije shopping. Retour via Brus-
sel en Gent naar onze afstapplaats.

€ 189
per persoon
voor 2 dagen

€ 305
per persoon
voor 3 dagen

2 OF 3
DAGEN

GROOT-BRITTANNIË

KERSTSHOPPING
3 DAGEN: VAN 12 TOT 14 DECEMBER 2020
2 DAGEN: VAN 28 TOT 29 DECEMBER 2020

TOESLAGEN 2-DAAGSE 
Toeslag eenpersoonskamer:
64 EUR
Annulatie- en bijstandverzekering:
10 EUR

TOESLAGEN 3-DAAGSE
Toeslag eenpersoonskamer:
128 EUR
Annulatie- en bijstandverzekering:
15 EUR

TOESLAGEN
Toeslag eenpersoonskamer  63 EUR
Reductie triple kamer   -3 EUR
Annulatie- en bijstand verzekering    15 EUR

DUITSLAND

KERSTSHOPPING
VAN 8 TOT 10 DECEMBER 2020

3
DAGEN

€ 259
per persoon

London
Programma 2-daagse

DAG 1 
We vertrekken vanuit onze opstapplaats onmiddellijk naar Calais waar 
we de Shuttle naar Folkestone nemen, aansluitend naar London. 
Bij aankomst rijden we naar het St Giles *** hotel, ideaal gelegen in de 
omgeving van Oxford Street in hartje Londen. Vrije tijd voor shopping.

DAG 2
Vrije dag voor shopping. Vertrek in de late namiddag richting 
Folkestone waar we de Shuttle naar Calais nemen, aansluitend via de 
Frans-Belgische grens naar onze afstapplaats. 

Programma 3-daagse
Idem aan programma 2-daagse, met op dag 2 vrije tijd voor shopping.


