Whisky Minicruise Zeebrugge – Hull/York
5 oktober – 7 oktober 2018
Vrijdag 5 oktober : Afreis per luxe autocar uit de diverse opstapplaatsen (Brussel, Aalst,
Gent, Antwerpen, St. Niklaas, Brugge) naar Zeebrugge, waar inscheping op het schip van
P&O Ferries.
Inchecken hutten met zeezicht (douche, toilet,…).
Om 18u geeft Geert De Bolle van The Whisky House uit Essene een Whisky tasting met
enkele topproducten ! Deze tasting gaat door in een voor de groep voorbehouden gedeelte
van de Pianobar.
Nadien gaan we naar The Kitchen, het buffetrestaurant, voor een heerlijk maal.
Hierna kan iedereen genieten van alle voorzieningen aan boord :
Gezellige drink in de Pianobar, een dansje in de discotheek, een gokje wagen in het casino,
op ontdekking in de shops aan boord,…
Daarna wacht een goed bed in uw hut.
Zaterdag 6 oktober : Na een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet verlaten we het schip en rijden
met onze autocar naar York, een prachtig middeleeuws stadje.
In York is iedereen vrij om naar hartenlust te shoppen in de vele winkels, musea te
bezoeken (National Railway Museum, Yorvik Viking Centre, York Minster,…), een typische
Engelse pint te drinken in een van de vele eeuwenoude pubs, gezellig te kuieren in de
smalle straatjes, dé koop van uw leven te doen in een van de vele curiosawinkeltjes, enz…
’s Middags is er mogelijkheid genoeg om een kleine snack te nuttigen, want ’s avonds wacht
aan boord opnieuw een heel uitgebreid avondbuffet !
In de late namiddag rit van York naar Hull, waar opnieuw inscheping op het schip van P&O
Ferries, bestemming Zeebrugge.
Opnieuw lekker eten en gezelligheid troef op de terugvaart.
Zondag 7 oktober : Uitgebreid ontbijtbuffet aan boord. Aankomst te Zeebrugge omstreeks
09.00u.
De luxe autocar rijdt de deelnemers naar de diverse stoppunten (zie dag 1), waar aankomst
tussen 09.30u en 11.30u
V.u. BelcoTravel & Tours (5745) – 9470 Denderleeuw

