
Een driedaagse reis naar Londen van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juli 2016. 

Definitief programma en voorwaarden 

Naar gewoonte koppelen we aan onze deelname aan de plechtigheid een toeristische ommetje dat de reis via Calais – Dover 
naar London en terug aangenaam en explorerend maakt. We hebben er ook aan gedacht om na de plechtigheid op zaterdag een 
royaal bezoek aan te bieden aan Kensington Palace en zijn tuin, ontrezen uit het oorspronkelijk  jachthuis van Hendrik VIII.  

Programma 

Vrijdag 15 juli Rochester 

Vertrek vanuit Brugge om 0800 Hr aan het Station (kant St.-Michiels). 
We reizen via Duinkerke en Calais naar Dover en tijdens de overtocht met de ferry kunnen we lunchen. 
Vanuit Dover reizen we verder naar Londen met een bezoek aan het zeer oude stadje ROCHESTER.  

- bezoek aan tweede oudste kathedraal van Engeland  opgericht door Justus (monnik) onder de Saksenkoning 
Aethelberth en een passage door de hoofdstraat van Rochester. 

- Groepsbezoek aan het Royal Engeneers Museum met mogelijkheid tot het nemen van de afternoon-tea. 

 Zaterdag 16 juli Cenotaph-Kensington 

In de voormiddag nemen we deel aan de korte plechtigheid met bloemenhulde aan de ex-Belgisch Ambassade (Belgravia) 
Nadien begeven we ons naar de King Charles Street aan de Clivesteps voor de 
in plaatsstelling voor de parade. 
Om klokslag 1100Hr start de de Belgische plechtigheid aan het Cenotaph 
monument aan White Hall met aanwezigheid van een vertegenwoordiger van 
het Belgische Koninklijk Hof en regering, van militaire detachementen en 
menig Belgische en Britse vaderlandslievende verenigingen. 

Na de plechtigheid plannen we een bezoek aan het 17 eeuwse  KENSINGTON 
PALACE die in de vele vertrekken getuigenissen herbergt vanaf de laatste 
Stuarts, over Victoria, tot de hedendaagse koninklijk familie. Princes Diana 
verbleef er tot haar dood.  Prins Harry heeft er zijn optrekje… 

  

Zondag 17 juli Ashford 

 
Om 0900Hr vertrekken we richting Dover en maken een tussenstop te ASHFORD met een 
bezoek aan het prestigieuse  Ashford Designer Outlet Centre waar ook de lunch kan genomen 
worden.  
We nemen de boot terug in Dover omstreeks 1540Hr(LT) met aankomst te Calais om 
1800Hr(LT). Aan boord is er nog keuze voor een lichte maaltijd. De aankomst te Brugge is 
voorzien omstreeks 1950Hr. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De prijs voor de 3 dagen met 2 overnachtingen bedraagt 298€ per persoon in het geval van 35 deelnemers en voor min. 40 
deelnemers: 285€. Voor een single room is de toeslag 160€ voor de 2 nachten.   
In de prijs is inbegrepen: 
- Vervoer per luxe car   - 2 x Overnachting in een uitstekend hotel met bad of douche en toilet 
- Overzet per ferry Calais – Dover - 2 x Ontbijtbuffet 
- Reisverzekering (met inbegrip van annulering, ziekte en reisbijstand) bedraagt 10€ pp. 

In deze prijzen zijn niet inbegrepen: 
- De maaltijden tijdens de heen en terugreis, de middagmalen en avondmalen die telkens in het hotel genomen worden. 
- Alle dranken  -  Persoonlijke uitgaven en eventuele waarborgen in het hotel 

- Ingangsgelden voor de bezoeken (Royal Engineers Museum : 3,85 -7,60£/pp - Kensington Palace: groepsprijs 15£/pp) 

De vele geïnteresseerden onder u vragen wij dringend en liefst per kerende uw deelname te bevestigen met bijgaand 
inschrijvingsformulier aan het secretariaat M&M Lane 41 8000 Brugge of naar ons emailadres 
marsenmercurius.brwv@gmail.com te sturen tegen ten laatste 20 mei. 
Nadere Inlichtingen bij de Vice Voorzitter Ronny Vermeersch tel. 050 39 08 88 of GSM 0496 53 07 51 

Via het reisbureau SIMA TOURS worden dan de inschrijvingen verder afgewerkt. Deze reis kan slechts aan de vooropgestelde 
prijzen doorgaan zo minimum 35 personen deelnemen. Mocht de koers van het pond met meer dan 10% stijgen kan een 
supplement aangerekend worden, uitsluitend voor het hotelgedeelte. 
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