
Andere verkeersmiddelen mogen u (op het eerste gezicht) sneller in Londen brengen, bij ons
stalt u uw wagen veilig op onze parking, bergt u uw bagage probleemloos in de kofferruimte van
de PremiumTours TopView en reist u vlot en comfortabel door de Kanaaltunnel tot in het hartje
van de stad. Onderweg krijgt u een boeiende inleidende commentaar van de reisleider en 
geniet u van het heuvelachtige landschap van Kent. Londen binnenrijden is op zich ook al een 
belevenis. Londen is een wereldstad waarin u altijd wat beleeft en al vanaf half november 
een magnifieke kerstverlichting en prachtig versierde etalages kunt bewonderen, 
nog net voor de grote kerstdrukte.

LONDEN
Fascinerende cultuur en contrasten langs de oevers van de Thames
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__________ P R O G R A M M A __________

O = ONTBIJT L = LUNCH D = DINER

DAG 1 (D)
Na een eerste rondrit en wat vrije tijd volgt een
geleide wandeling langs Trafalgar Square met St.
Martin-in-the-Fields, de omgeving van Leicester
Square en Piccadilly Circus, de mooie Burlington
Arcade, Fortnum & Mason, de sjieke Jermyn
Street… of tijd voor shopping in Oxford en Regent
Street. Transfer naar het hotel voor diner en over-
nachting.

DAG 2 (OD)
Verkenning van White Hall, Downing Street, the
Houses of Parliament en Big Ben. Bezoek aan de
prachtige Westminster Abbey. ’s Namiddags focus-
sen we ons op de totaal vernieuwde Thames South
Bank: de Millennium Bridge, Tate Gallery of Mo-
dern Art (vooral voor het unieke concept/gratis
toegang), Butler’s Wharf, Shakespeare’s Globe
Theatre, Southwark Cathedral en de futuristische
City Hall. We krijgen een buitengewoon perspectief
op de skyline van de City en wandelen tot aan de
beroemde Tower Bridge. Diner in het hotel. Rondrit
London by Night. 
Indien u wenst kan u 4 dagen het begeleide pro-
gramma volgen, of u kiest enkel uit wat u verlangt
en u vult uw activiteiten zelf in!

DAG 3 (OD)
Een tocht door de stad met als thema ‘de contras-
ten in de Londense architectuur’: de verrassend
nieuwe skyline in de City, kenmerkende Victorian
en Georgian Style Houses in Westminster, prach-
tige straten, weinig gekende squares, mooie par-
ken. Aansluitend brengen we een geleid bezoek
aan het British Museum met de historische lees-
zaal en de geniale Norman Fosterkoepel (gratis

toegang). Of u kiest voor Mme Tussaud’s wassen-
beeldenmuseum. Daarna voorzien we vrije tijd in
Covent Garden (sfeervolle winkeltjes, snuisterijen,
pubs, eethuisjes, straattoneel e.d.). In de namid-
dag kiest u voor een bondig, geleid bezoek aan en-
kele van de belangrijkste werken van de National
Gallery (gratis toegang) of u gaat de stad individu-
eel verkennen.

DAG 4 (O)
Onderweg naar het sjieke Kensington brengen we
een bezoek aan de imposante St Paul’s Cathedral.
Voorbij Buckingham Palace, Apsley House en de
Royal Albert Hall komen we aan in Kensington. In
dit stadsgedeelte sluiten we onze vierdaagse in
Londen af met de mogelijkheid tot een bezoek aan
het beroemde warenhuis Harrods, Sloane Street
met de vele boetieks, het nabijgelegen Victoria &
Albert Museum of het Natural History Museum.
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AFREISDATUM
PRIJS/PERSOON IN TYPE 2A

22/11/2019                           € 515

TOESLAG
1A: + € 145.
VEEL INCLUSIEF
-  3 x overnachting en uitgebreid ontbijt
- 3 x verzorgd diner in buffetvorm in het hotel
- shuttle H/T
- PremiumTours audioguide
- reis en stadsrondritten met de PremiumTours 
   TopView
- deskundige begeleiding
- BTW, wegen- en verblijfstaksen cfr. 01/07/2018 
NIET INCLUSIEF
-  tafeldranken
-  overige maaltijden
-  inkomgelden: ca. £ 60 (naargelang uw interesse)
-  reisverzekering
ACCOMMODATIE
DoubleTree by Hilton London Greenwich
Wij verblijven in het 4*-hotel DoubleTree by Hilton 
London Greenwich. ’s Avonds zoeken we de rust en
luxe op van dit hotel.
Logies: 
1A: éénpersoonskamer
2A: tweepersoonskamer 
VREEMDE MUNTEN 
onderweg en ter plaatse Britse pond.
Britse pond, 1 GBP = ca. € 1,12. 
OPMERKING
plaatselijke tijd: Belgische tijd - 1 uur.
Adapter voor het elektriciteitsnet in het 
Verenigd Koninkrijk is gewenst.
VERZEKERINGSTARIEF
globale reisverzekering: € 4,80/dag/pers.
enkel annuleringsverzekering: € 4,20/dag/pers.
OPSTAPPLAATSEN
• Mol, carpark Postelsesteenweg 27
• Hasselt, carpark Walenstraat 30
• Antwerpen, Crowne Plaza Hotel
• Sint-Niklaas, carpark Heimolenstraat 20
• Loppem, E40 Carpooling
(vertrektijden worden later meegedeeld)
Programma onder voorbehoud van wijziging.

Londen 4 dagen
Shuttle heen en terug
Afreisdatum: 22/11/2019
BEGELEIDE CITYTRIP

LONDON
HERE WE COME

• Programma met 4 dagen ‘à la carte’
• Een naadloze aaneenschakeling 
van begeleide stadswandelingen, 

uitgebreide stadsrondritten, bezoeken 
aan musea en monumenten, 

tijd voor individueel 
initiatief!


