
Tijdens onze reis naar Londen maakt u écht kennis met deze unieke metro-
pool, ooit het grootste imperium ter wereld; een stad met een bijzonder ka-
rakter dat iedereen zal behagen. Er zijn ontelbare mogelijkheden voor 
eenieders interesse: historische gebouwen en kerken, imponerende straten 
en prachtige winkels, mooie parken, talrijke musea met kostbare schatten en 
onbeperkte mogelijkheden om gezellig uit te gaan. Inderdaad, Londen is als 
een immens theater met talloze wisselende decors en om elk hoekje wacht 
wel één of andere verrassing. Dit alles ontdekken we tijdens deze citytrip... 

hotel•info 
 
In Londen overnachten we in Lincoln Plaza Curio Collection by Hilton****, gelegen in Canary Wharf op 350 m van 
South Quay. Het interieur van het hotel is eigentijds met een klassieke touch. De elegante kamers zijn uitgerust met 
douche, toilet, haardroger, flatscreen-TV, safe, koffie- en theefaciliteiten, gratis WiFi. ’s Morgens een Engels ontbijtbuffet.  
Logies: 11A: standaard éénpersoonskamer; 22A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw). 

VERENIGD KONINKRIJK

DAG 1 | Vertrek in de vroege ochtend naar 
het Franse Calais, waar we de shuttle nemen, 
via de Kanaaltunnel richting Folkestone. We 
rijden naar Londen, waar we zullen aankomen 
in de late voormiddag. We maken meteen van 
de gelegenheid gebruik om een wandeling te 
maken langs de Tower of Londen en over de 
bekendste brug van Londen, ‘Tower Bridge’. 
Onze chauffeur pikt ons op voor een stads-
rondrit langs de City, de linkeroever van de 
Thames, de Houses of Parliament, Westmin-
ster Abbey, Whitehall en Trafalgar Square naar 
Waterloo Place. Onze reisleider brengt ons 
naar Piccadilly Circus en vervolgens naar Lei-
cester Square voor vrij middagmaal. We wan-
delen verder naar Covent Garden, leuk om te 
vertoeven. We checken in in Lincoln Plaza 
Curio Collection by Hilton****. Vrij avondmaal 
en overnachting.  
DAG 2 | Na een heerlijk Engels ontbijt vervol-
gen we ons stadsbezoek en rijden naar Lam-
beth Bridge. We wandelen langs de Thames 
(mooi uitzicht op de Houses of Parliament) via 
Westminster Bridge naar Parliament Square 
tot aan Westminster Abbey. Met de autocar rij-
den we via Victoria Street (New Scotland Yard) 
en Hyde Park Corner naar Waterloo Place. 
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WELKOM IN EEN  
UNIEKE WERELDSTAD!

AFREISDATA PRIJS PER PERSOON IN 
TYPE 22A MET ONTBIJT 

 
30/05/2020 € 325 
07/08/2020 € 305 
16/10/2020 € 305 
27/11/2020 € 305 

 TOESLAGEN: 
11A: + € 112; 
bezoek The Shard: + € 25. 
INBEGREPEN:  
vervoer met luxe autocar; shuttle heen en terug;  
hoteldiensten 2  nachten basis kamer/ontbijt; rondritten 
door Londen; audioguide systeem; begeleiding.  
NIET INBEGREPEN:  
tafeldrank; inkomgelden (richtprijzen zie programma); 
persoonlijke uitgaven; reisverzekering.  
VREEMDE MUNTEN:  
onderweg en ter plaatse Britse pond.  
Britse pond, 1 GBP = ca. € 1,16.  
REISFORMALITEITEN:  
geldige identiteitskaart volstaat.  
Kinderen Kids-ID.  
OPMERKING:  
plaatselijke tijd: Belgische tijd -1 uur. 
Dagindeling van ons programma kan wijzigen afhankelijk 
van openingstijden van bezochte locaties.  
Adapter voor het elektriciteitsnet in het  
Verenigd Koninkrijk is gewenst.    
VERZEKERINGSTARIEF:  
globale reisverzekering: € 4,95/dag/pers. 
enkel annuleringsverzekering: € 4,35/dag/pers. 

extra info > carolus.be

3-DAAGSE BEGELEIDE STEDENREIS 
PER LUXE AUTOCAR

 
Programma onder voorbehoud van wijziging.

BEGELEIDE STEDENREIS  3 DAGEN 

LONDEN

Wandeling naar Buckingham Palace voor de 
aflossing van de wacht en/of bekijken we de 
parade van The Royal Horse Guards. Aanslui-
tend via Hyde Park naar Cromwell Road, waar 
tal van bekende musea gehuisvest zijn en ook 
het wereldberoemde warenhuis Harrods. Vrij 
middagmaal. We zetten onze stadsrondrit ver-
der via Park Lane en Mayfair (Bond Street, 
Burlington Arcade). Aansluitend brengen we 
een bezoek aan de typische Camden Market. 
Verder via Regent Street, Piccadilly Circus, 
Trafalgar Square, Fleet Street en St Paul’s Ca-
thedral. Wandeling over Millennium Bridge en 
de rechteroever van de Thames (Shakespea-
re’s Globe Theatre, Tate Modern en vele pubs 
en restaurants). Vrij avondmaal en overnach-
ting in ons hotel.   
DAG 3 | Ontbijtbuffet. In de voormiddag mo-
gelijkheid tot bezoek aan The Shard, het 
nieuwste en hoogste gebouw van Londen van 
de Italiaanse architect Renzo Piano, die inter-
nationaal bekend werd van het Centre Pompi-
dou in Parijs. We hebben een fantastisch 
uitzicht op de metropool van op het 360° view 
platform (te reserveren bij boeking: + € 25).  
Anderen maken een geleide stadswandeling 
in de omgeving van Borough Market langs o.a. 
Southwark Cathedral en City Hall. We keren 
terug naar de Docklands waar we onder de 
Thames doorwandelen richting Greenwich. 
Wanneer we de tunnel uitkomen hebben we 

Dit is een vrijblijvend programma. U kan op 
eigen initiatief (en in overleg met onze reis-
leider) de stad verkennen.

meteen een prachtig zicht op de Cutty Sark, 
een 19e-eeuwse theeklipper. Vrij middagmaal. 
Vertrek naar Folkestone en via de Kanaaltun-
nel (shuttle) naar Calais. Thuiskomst om-
streeks 23.30 uur. 

MOGELIJKHEID TOT BEZOEK AAN ‘THE SHARD’!


