Met Fotografie op reis naar Londen

PROGRAMMA LONDEN
Londen is een kleurrijke en gevarieerde stad met een rijke geschiedenis, die meer dan
2000 jaar teruggaat. Anderzijds behoort de stad ook tot de moderne voorhoede in mode,
muziek en kunst. Het aanbod voor bezoekers is enorm.
De hoofdstad van Engeland wordt gekenmerkt door bezienswaardigheden als de Tower
Bridge, de Big Ben, Buckingham Palace, Westminster Abbey en St. Paul’s Cathedral en
met musea zoals National Gallery, Tate Modern, en het British Museum beschikt de stad
over een overweldigend en attractief aanbod, een lust voor iedere cultuurliefhebber.
Londen is echter ook de stad waar je gewoon heerlijk kunt winkelen in de klassieke
winkelstraat Oxford Street of het chique warenhuis Harrods. London Dungeons, het
stadion van Chelsea FC en de Jack the Ripper-tour zijn populaire excursies die je
programma compleet maken.

ZATERDAG 30 MAART:
06:00 uur

De touringcar staat klaar aan de Baron Ruzettelaan 457(P&R
Steenbrugge) in Brugge, ter hoogte van de Steenbrugge brug. Bagage
inladen en vertrek naar Engeland.

08:30 uur

Verwachte aankomst in Calais. Hier wordt de bus op de Ferry geplaatst.

09:20 uur

Vertrek met de ferry richting Dover.

12:00 uur

Aankomst Londen.

17:00 uur

Inchecken in het hotel.

20:30 uur

Vertrek avondwandeling.

ZONDAG 31 MAART:
xx:xx uur
plaatsen.

Ontbijtbuffet in het hotel. Uitchecken en bagage in holding ruimte

09:00 uur

Vertrek ochtendwandeling.

15:00 uur

Verzamelen aan de bus.

18:00 uur

Vertrek Dover naar Calais.

20:30 uur

Aankomst Calais.

22:30 uur

Aankomst Brugge.

OMSCHRIJVING ACCOMMODATIE:

WEMBLEY INTERNATIONAL HOTEL
Wembley International Hotel bevindt zich op slechts enkele minuten loopafstand van
Wembley Stadium en Wembley Arena.
Metrostation Wembley Park ligt op slechts 5 minuten lopen van het hotel en met de
metro ben je in 15 minuten in het centrum van Londen.
Het Londen Design Outlet ligt op slechts 5 minuten lopen vanaf het hotel.
Je verblijft hier op eenvoudige 2-persoonskamers met eigen badkamer.
Bedlinnen en handdoeken zijn inbegrepen. De verzorging is op basis van logies en
continentaal ontbijt.
Wembley International Hotel beschikt over een sportbar, een restaurant, een
snackbar, een bagageopslag, een 24-uursreceptie en gratis Wifi in de gehele
accommodatie.

PROGRAMMA

De cursisten kunnen kiezen uit een aantal begeleide uitstappen.
Deze worden begeleid door twee leerkrachten van SNT.
Je kunt ook op je eentje de stad verkennen.
Alle uitstappen zijn volledig beschreven en kunnen dus makkelijk gevolgd
worden.

ZATERDAG 30 MAART:
Keuze uit 3 begeleide uitstappen:
Southbank met Tower (2 km)
Southbank met Big Ben (2 km)
Camden (4 km)

‘s Avonds is er een mogelijkheid om een uitstap te maken “London by night”
vanaf 20.00u aan het hotel.

Eten doen we wanneer het past.

ZONDAG 31 MAART:
Aangezien we ‘s avonds al om 15.00u terug verwacht worden aan het hotel, is de zondag
geen uitslaap-dag.
De wandelingen starten terug om 09.30u
Keuze uit 3 begeleide uitstappen:
Wandeling Greenwich (3km)
Wandeling Squares (3km)
Wandeling Architectuur (3km)

INSCHRIJVINGSFORMULIER FOTOREIS LONDEN

Gelieve dit formulier ingevuld af te geven aan je leerkracht of door te mailen naar
franky.dewaele@snt.be. Als je met je partner gaat, gelieve dit formulier 2x in te vullen.
Persoonlijke gegevens:
Naam:
Voornaam:
Email:
Gsm:
Telefoon:
Straat:
Nummer:
Postcode:
Gemeente:
Noodnummer (thuisblijvers):
Kamertype: 2 persoonskamer of 1-persoonskamer; indien 2-persoonskamer:
Heb je al een partner om deze kamer te delen, zo ja: naam partner:
Nog geen partner?

Gegevens van de fotoreis:
 Datum: 30 en 31 maart 2019.
 We vertrekken met de bus in Brugge.
 Kostprijs per persoon: 160 euro voor tweepersoonskamer, 40 euro toeslag voor een
eenpersoonskamer. Het volledige bedrag dient te worden betaald op rek. nr.
BE48377006274927. (Hoe sneller betaald, hoe zekerder van je plaats)
 Dit met vermelding van je naam en voornaam. Uiterlijk tegen 1 februari 2019.
 In deze prijs zit de verzekering, bus en ferryreis heen en terug, overnachting met
ontbijt in het Wembley International Hotel.
 We zijn terug op zondagavond.
 Partners en niet-cursisten mogen ook mee.
Met vriendelijke groet
Afdeling Fotografie

