
LONDON 2022
De traditionele telefooncellen, taxi's en rode dubbeldekkers dragen er allemaal 
toe bij dat London nog meer bekendheid krijgt dan het al heeft. Beroemde 
bezienswaardigheden zoals de London Eye, Buckingham Palace en het 
warenhuis Harrods trekken op de achtergrond aan jou voorbij.

Op elke hoek van de straat in London staat wel een beroemde 
bezienswaardigheid. Liefhebbers komen er ogen tekort!

Eén ding is alvast zeker: het wordt een citytrip om nooit meer te vergeten! Ga 
je met ons mee naar London op 26 en 27 november?

We logeren gewoontegetrouw in het Wembley International hotel op 
wandelafstand van het metrostation. De overtocht gebeurt met de Eurotunnel 
en is voorzien op gunstige uren zodat je maximaal kunt genieten van je verblijf 
in London om te shoppen, te bezoeken maar vooral om te genieten!

Prijs: €125 per persoon

1 overnachting op basis van kamer met ontbijt in een tweepersoonskamer

Autocar uit Oostende naar London en terug

Afspraak om 05u45 te Oostende.

Vertrek: Oostende om 06u00 stipt aan de Stedelijke Visserijschool John 

Bauwens (Mercatorlaan 15)

Overtocht met de shuttle om 8u20 en retour op zondag om 20u20

(onder voorbehoud)

Vrije tijd in London: van zaterdag 11u tot zondag 17u30u (onder voorbehoud)

Vlotte verbinding met de metro van het hotel naar het centrum van London 

(ongeveer 20 minuten)

Je deelname wordt via mail bevestigd na ontvangst van de betaling

Formulier met info, plan London, info betreffende shopping, cultuur en 

alternatieve interessante plaatsen krijg je van ons op de heenreis.

Inclusief:

Wat kan je verwachten?:



Geïnteresseerd? Stuur ons dan de namen van de deelnemende personen, hun 

geboortedatum en een gsm-nummer naar het volgende e-mailadres: 

veerleandstefaan@gmail.com.

Laat ons bij inschrijving weten of je een double (1 tweepersoonsbed) of twin (2 

bedden) kamer wilt.

Je reservering is pas bevestigd na ontvangst van je betaling van €125 per 

deelnemende persoon, te

storten op de volgende rekening: BE92 7330 6213 7523.

Vragen of meer informatie gewenst? Stuur ons gerust een mail of bel ons op het

volgende nummer

0476/521101

Beperkte plaatsen, be fast


