BelcoTravel & Tours
Nederlandstalig begeleide groepsreis 2021
Brighton, aan de Engelse zuidkust
3-daagse begeleide groepsreis van 4 t.e.m. 6 september 2021
Dag 1. Zaterdag 4 september. Vroeg vertrek uit voorziene opstapplaatsen
(eerste reeds omstreeks 05.15u!). Rit naar Calais, waar de ferry naar Dover.
Vandaar langs ring rond London naar Brighton.
Inchecken Hilton Brighton Metropole Hotel.
In de namiddag (voor geïnteresseerden) bezoek aan The Royal Pavilion.
Nadien individuele verkenning van The Lanes.
Avondmaal (buffet) en overnachting in Hilton Brighton Metropole.

The Victory (admiraal Nelson)

Hilton Brighton Metropole

Dag 2. Zondag 5 september.
Na ontbijtbuffet in het hotel (voor de geïnteresseerden) rit langs de
kust naar Portsmouth, waar bezoek aan de oude schepen (Victory,
Warrior, …) in de Historic Shipyard van de marinebasis. In de namiddag retourrit Brighton.
Na verfrissing in het hotel, vrij tot avondmaal (3-gangen menu) in
Bill’s Restaurant Brighton (North Street Brighton).
Nadien een laatste mooie avond in het gezellige Brighton.
Overnachting in Hilton Brighton Metropole.

Dag 3. Maandag 6 september. Na het ontbijtbuffet in het hotel,
vrij tot 12u voor individuele bezoeken of shopping (The Lanes,
Brighton Pier, Churchill Square Shopping Centre, …).
Vertrek uit Brighton langs de kustroute A259, richting Dover. We
rijden langs The Seven Sisters, naar Hastings.
In Hastings vrij voor bezoek aan The Old Town of het kasteel of
Smugglers Adventure. In Hastings is er ook kans een heerlijke
typische Fish & Chips te eten. Nadien verder langs de kust naar
Dover waar schip richting Calais genomen wordt. Uit Calais
verder naar de afstapplaatsen, waar late aankomst tussen 22u
en 23.15u.

Hastings

Voor deze groepsreis is uw Belgische identiteitskaart voldoende.
Vanaf 1 oktober 2021, is een Internationaal Paspoort verplicht voor uw bezoek aan Engeland!
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Tarieven en voorwaarden.
Groepsreis Zuid Engeland (Brighton) 04.09 – 06.09.2021.
1. Tarieven.
De prijs per persoon bedraagt : 380Euro (in dubbel/twin)
Eventueel supplement single : 75Euro (beperkte beschikbaarheid)
Hierin is begrepen :
- Luxe autocar H/T vanaf de diverse opstapplaatsen
- Overtochten Calais – Dover – Calais met P&O Ferries
- 2 overnachtingen in Hilton Brighton Metropole Hotel
- Half pension
- Uitstappen, zoals voorzien in het programma
- Nederlandstalige begeleiding
- Fooi chauffeur
- BTW, baantaksen, parkeerkosten
Niet inbegrepen :
- Niet vermelde maaltijden
- Dranken en persoonlijke uitgaven
- Inkomgelden geplande bezienswaardigheden
- Niet vermelde uitstappen
- Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage,…). Vraag uw reisagent !

2. Voorwaarden.
Kosten annulering door de reiziger :
- Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis : €50 per persoon
- Vanaf 8 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis : €100 per persoon
- Vanaf 4 weken voor afreis : De volledige reissom
- No show : De volledige reissom
Bij inschrijving betaalt de deelnemer een voorschot van €100 per persoon.
Het saldo dient uiterlijk 4 weken voor afreis betaald te zijn.
Een minimum van 25 deelnemers is nodig om deze groepsreis te laten doorgaan.
(Ten laatste 30 dagen voor afreisdatum worden de deelnemers verwittigd.)
Alle andere voorwaarden van de brochure Groot-Brittannië 20/21 zijn van toepassing.
(Zie website www.belcotravel.com)
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