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ONZE DIENSTVERLENING

Om uw verblijf optimaal te laten 
verlopen voeren wij maximaal 
de reservaties uit van al uw 
bezoeken. Voor scholen zijn 
trouwens heel wat toegangen 
gratis of aan sterk gereduceerde 
prijzen en waar mogelijk helpen 
wij deze te bekomen. 

We reserveren uw tickets voor 
musicals of een back stage tour, 
voor een bezoek aan Madame 
Tussauds, de London Eye, de 
Dungeon aan bijzondere tarieven. 
U kan bij ons terecht voor een 
gezamenlijk avondmaal of een 
packed lunch, maar ook voor een 
City Cruise op de Thames van 
Westmister naar de Tower of naar 
Greenwich, of voor een uitstapje 
naar Wimbledon, Hampton Court 
of Eton College. Waarom niet een 
gegidste wandeling: een Charles 
Dickens of Sherlock Holmes walk, 
een pub of ghost walk. London 

LONDON MET DE 
EUROSTAR EN TOCH 
BUDGETVRIENDELIJK

Met de sneltrein van Brussel naar 
London, reeds omstreeks 9 uur 
een bezoekprogramma starten en 
slechts na sluitingstijd der winkels 
uit London vertrekken: wat een 
luxe! Het is eveneens de ideale 
oplossing voor kleine groepen 
(vanaf tien leerlingen) voor wie de 
bus te duur zou worden. 
Met de Eurostar wint men al vlug 
twee halve dagen tegenover de 
lange busreis. Zo sparen we een 
nachtje uit en kunnen we ons een 
comforthotel veroorloven.

over meer comfort beschikt. 
Comforthotels buiten het volle 
centrum (zone 3 of zelfs soms 2) 
op slechts 20 tot 35 min. met de 
Tube van Oxford Circus, bieden 
veel comfort en zijn doorgaans 
slechts nauwelijks duurder dan een 
centraal budgethotel of centrale 
hostel.

Heel geschikt en budgetvriendelijk 
is een verblijf in vol pension bij 
een gastgezin in de omgeving 
van Hampton Court, Catford, 
Morden,…, steeds met twee tot 
vier samen in een gezin. 

Indien we per bus zouden 
reizen is een zeer comfortabel 
en budgetvriendelijk hotel in 
Gillingham, op nog geen uurtje 
rijden van London centrum, ideaal 
om een grootstad te bezoeken 
met al te ondernemende 
leerlingen. Het hotel is ook zeer 
goed gelegen voor een bezoek in 
Kent.

biedt oneindig veel mogelijkheden 
en uw programma zal afhangen 
van de smaak van uw leerlingen 
en uzelf en uiteraard van uw 
budget. 

Het drukke verkeer in London laat 
vlugge verplaatsingen per bus 
nauwelijks toe zodat we aanraden 
gebruik te maken van het Londen 
Transport System.

VERBLIJVEN VOLGENS 
BUDGET

Meer en meer jeugdherbergen in 
London zijn modern en 
comfortabel en bijgevolg ook iets 
duurder, maar wel nog heel 
betaalbaar. 

Met een beperkt budget 
overnacht je in een centraal 
budgethotel, maar die is dan 
wel heel ‘basic’. Zo de beurs 
het toelaat ga je beter naar een 
centraal toeristenhotel, waar je 

NATUUR EN SPORT OP EEN 
STAP VAN LONDEN CITY EN 
VAN CAMBRIDGE

We verblijven in de vijfsterren 
jeugdherberg van Lee Valley, 
een oase van rust in een 
reuzengroot natuurpark met 
allerlei waterwegen en dit op 
slechts twintig minuten sporen 
van het Londense Liverpool 
Street Station. 
Er is mogelijkheid tot zeilen, 
kajakken, wandelen 
oriëntatietochten, klimmen of 
eenvoudig fietsen. 
Van Lee Valley is het ook slechts 
een stap naar de 
wereldberoemde 
universiteitsstad Cambridge. 
Een prachtig verblijf, een fijne 
keuken met London City in de 
achtertuin. 
De perfecte verblijflocatie voor 
wie natuur en een citytrip wtil 
combineren.

WHEn a Man IS TIrED Of LOnDOn, HE IS TIrED Of LIfE

Vanaf 2 dagen met

PrOGraMMaVOOrBEELD

Dag 1: HEEnrEIS

Het wordt of een reis per bus en 
ferry of door de kanaaltunnel, of 
met de snelle Eurostar. We starten 
na aankomst best met een 
verkenningswandeling vanaf 
Buckingham Palace over de Mall 
naar Trafalgar Square en verder 
langs Whitehall en Downing Street 
naar Westminster. We bewonderen 
de Houses of Parliament, bezoeken 
Westminster Cathedral of de 
‘Cabinet War rooms’ en eindigen 
aan de London Eye voor een 
adembenemend zicht op deze 
bruisende metropool. ‘s avonds 
misschien nog een wandeling in de 
omgeving van Piccadilly Circus en 
Leicester Square.

Dag 2: DOCKLanD - 
GrEEnWICH
‘s Morgens naar East End voor 

het beroemde Harrod’s. In de 
vooravond mag je zeker de gegidste 
‘Jack-the-ripper-walk’ in de 
Docklands niet missen. 

Dag 4: TErUGrEIS
‘s Morgens kan een bezoek aan de 
national Gallery, Shakespeare’s 
Globe Theatre of het British 
Museum of naar St Paul’s en daarna 
een vrije lunch in Covent Garden.
Of we kunnen lekker griezelen in de 
London Dungeon, of het navy schip 
HMS Belfast bezoeken en eindigen 
met het heel gezellige en trendy 
Camden Lock Market waar we 
snuisteren tussen de talrijke 
kraampjes, vooraleer terug te reizen.

een bezoek aan de Tower of 
London of de Tower Bridge, een 
wandeling langs St Katherine’s 
Dock en dan naar Tower Pier voor 
een sightseeing cruise op de 
Thames tot aan Greenwich. Een 
wandeling naar Greenwich Park 
voor de lunch en later een 
bezoek aan de royal Observatory 
en het Maritime Museum. ‘s 
avonds is er best de mogelijkheid 
een musical bij te wonen, als 
men maar bijtijds reserveert.

Dag 3: KEnSInGTOn - 
KnIGHTSBrIDGE 
Wandeling door Hyde Park van 
Speaker’s Corner over de 
Serpentine naar South Kensington. 
Daar heb je een hele reeks uiterst 
interessante musea: het Science 
Museum, het natural History of het 
Victoria and albert Museum. In de 
namiddag kun je bij Knightsbridge 
een shopping namiddag starten in 

London blijft fascinerend, 
groots, verscheiden en oefent 
op elkeen een 
onweerstaanbare
aantrekkingskracht uit. 
Een wereldstad met een 
onmetelijke cultuur en 
geschiedenis en waar je de 
mooiste musea en 
kunstverzamelingen aantreft.
Het is de hoofdstad van 
muziek, musical en mode, 
verscheiden van avant-garde 
tot klassiek, van punk tot 
haute couture. 
London blijft verbazen door 
zijn verscheidenheid en de 
talrijke mogelijkheden zodat 
wij hier enkel een voorstel 
formuleren. In functie van uw 
wensen en de studierichting 
wordt uw eigen programma 
best in overleg uitgewerkt.


