3-DAAGSE KERSTREIS 30.11 – 02.12.2018

KENT
REISPROGRAMMA:
Dag 1 Vrijdag 30.11.2018:

O-D

Via Calais steken wij het kanaal over per ferry, tevens zullen wij het ontbijt nemen aan
boord. Vervolgens bezoeken wij Canterbury met onze gids en kunnen jullie ook genieten
van de kerstmarkt. Na het bezoek vervolgen we onze weg naar het Hotel in Maidstone voor
avondmaal en overnachting.

Dag 2 Zaterdag 01.12.2018

O-D

Na ons ontbijtbuffet rijden we richting Leeds Castle en zijn plaatselijke kerstmarkt op het
domein. Na de middag vervolgen we onze weg naar Royal Turnbridge Wells; waar onze
gids U begeleid door de stad om daarna de kerstmarkt te ontdekken. Na het bezoek
terug naar ons hotel in Maidstone voor avondmaal en overnachting.

Dag 3 Zondag 02.12.2018

O-D

Na ons ontbijtbuffet bezoeken wij met onze gids het stadje Rochester. In deze stad heerst
er dan een gezellige drukte. Die dag heeft er het Rochester Dicksenian Festival plaats
met zijn verschillende parades en optredens van diverse muziekbands enz. Dit uniek
festival vind maar één weekend per jaar plaats. Info vind U op
www.rochesterdickensfestival.org
Na het bezoek rijden we terug naar Dover om de Ferry te nemen naar het vasteland, op
de ferry nemen we ons avondmaal aan boord.
Zie achterzijde voor meer info!

Zoals U kan zien bevat deze reis niet enkel kerstmarkten maar worden door de
begeleiding van de gids ook de stadjes bezocht zodat deze reis een mix is van Cultuur,
geschiedenis en kerstsfeer

Prijzen:

in 2 persoonskamer
In 1 persoonskamer

360,00 € per persoon
430,00 € per persoon

Inschrijven kan tot 15 oktober 2018 door voorschot te storten op rekeningnummer
BE11 2930 0695 4248 met vermelding Kent 2018
Voorschot:

in 2 persoonskamer
In 1 persoonskamer

150,00 € per persoon
200,00 € per persoon

Inbegrepen in de prijs
Vervoer met luxe-autocar, gans de reis wordt begeleid door gids, ontbijt en avondmaal op
de Ferry, Hotel in HP, inkom voor Leeds Castle en reis en annulatieverzekering.
Wij bezoeken
De kerstmarkten van Canterbury, Leeds Castle, Royal Turnbridge Wells en Rochester
Christmas Festival
Ons verblijfshotel voor deze reis is Hilton, Maidstone
http://www3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/hilton-maidstoneGATMAHN/index.html
BELANGRIJK: Steeds de volledige naam van de medereiziger vermelden als ook de
geboortedatum, wij hebben deze nodig voor de deelnemerlijst van de Ferry

Na U inschrijving ontvangt U nog een schrijven een drietal weken voor vertrek, met de
laatste info aangaande vertrekuren en opstapplaatsen enz.
Veel kerstgenot
Present Herwin
0476 959569

