
Dag 1. 
Bij aankomst in Engeland met eigen wagen, in Dover of Folkestone, rit 
naar Canterbury. 
Gezellig wandelen door de smalle straatjes. Bezoek hier Canterbury Ca-
thedral en ook The Canterbury Tales (een verhaal op kindermaat). 
Overnachting in Canterbury. 
 
Dag 2.  
Na het ontbijt uitchecken en rit naar Lydd aan de kust. Hier kan zoon of 
dochter (tót 13 jaar) 2 keer een kwartier karten op het openluchtcircuit 
van Lydd, het grootste van Engeland. Na een kleine theoretische uitleg, 
volgt een praktische uitleg in en naast de kart, waarna het circuit op!  
Na deze unieke belevenis ontvangt de jeugdige piloot een geprint over-
zicht over het aantal gereden laps, snelheid, enz. 
Nadien verder langs de kustbaan (A259) richting Hastings. Een heel 
leuke attractie is hier Smugglers Adventure. 
Verder richting Eastbourne, met stop aan de Seven Sisters. Bij goed weer 
is deze klifwandeling een must! 
Overnachting in Eastbourne regio. 
 
Dagen 3 & 4.  
Na het ontbijt verder langs de A259 kustbaan tot Brighton. In Brighton 
tal van attracties en ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud: de 
Brighton Pier (ex. - Palace Pier), de BA i360 Tower, de vele 
ontspannings  mogelijkheden op het strand (kajakken, surfen, skating, 
zwemmen, …), Brighton Toy & Model Museum, een bezoekje aan The 
Royal Pavilion, … In de omgeving van Brighton zijn ook nog volgende 
attracties, zéker de moeite waard: Amberley Museum (how we lived 
then), Arundel Castle, … 
2 overnachtingen in Brighton regio. 
 
Dag 5.  
Na het ontbijt, uitchecken en rit noordwaarts, richting Crawley. In 
omgevin g Crawley mogelijkheid tot adventure kamp “Go Ape”. Nadien 
verder via M23 en de M25 tot Maidstone. Bezoek aan Leeds Castle, een 
leuke ervaring óók voor kinderen. 
Overnachting in Ashford of omgeving. 
 
Dag 6.  
Na het ontbijt uitchecken. Vrij tot retour naar Calais via Dover of 
Folkeston e. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In bovenstaande prijzen is begrepen: 
• 5 overnachtingen in dubbel of twin, uitgebreid ontbijt inbegrepen 
• Excursies en inkomgelden, zoals vermeld 
• Alle voorziene taksen 
 
Niet inbegrepen: 
• Transport naar/van Engeland 
• Eventuele huurwagen 
• Andere inkomgelden of excursies dan vermeld 
• Middagmalen, avondmalen en dranken 
• Persoonlijke uitgaven 
• Verzekeringen 
• Eventuele fooien 
 
Geselecteerde hotels (*): 
Canterbury: Holiday Inn Express Canterbury, Canterbury House Hotel, 
Bell Hotel, … 
Eastbourne: The View Hotel, Shore View Hotel, … 
Brighton: Holiday Inn Brighton Seafront, Kings Hotel, … 
Ashford: Holiday Inn Ashford, Holiday Inn Ashford North, … 

Dag 1 Aankomst Canterbury Overn. in Canterbury 
Dag 2 Canterbury - Lydd - Eastbourne Overn. in Eastbourne regio 
Dag 3 Eastbourne - Brighton Overn. in Brighton regio 
Dag 4 Brighton Overn. in Brighton regio 
Dag 5 Crawley - Maidstone - Ashford Overn. in Ashford 
Dag 6 Afscheid 

Familietour zuidelijk Engeland 
 
6-daagse Self Drive Tour  
Een speciaal uitgewerkt programma voor families, met leuke plekjes en toffe activiteiten voor jong en oud. 
Eén of maximum 2 kinderen (tot 13 jaar) op de kamer bij de ouders.

Reisperiodes 2021 Volwassene Kind tot 13 jaar 
februari en maart € 515 € 290 
april t.e.m. juni en september € 630 € 360 
juli en augustus € 670 € 365 
november en december € 515 € 290 
Supplement single € 300 / 
Bovenstaande prijzen zijn per persoon in twin of dubbel, Engels ontbijt inbegrepen 
Kind 0 j tot 4 j is gratis op kamer ouders. Inkomgelden extra. Ouder dan 13 j: tarief volw. 
Inbegrepen excursies en inkomgelden: Lydd Karting, inkom BA i360, Leeds Castle 
Gratis: Seven Sisters wandeling, Brighton Pier 

FAMILIETOUR ZUIDELIJK ENGELAND 
6-daagse vooraf geboekte Self Drive Tour 

Overnachtingen in hotels 3*

BELCO TRAVEL 
& TOURS Lic. 5745

ENGELAND: SELF DRIVE TOURS 2021


