Herzien reisvoorstel 7-daagse Paasreis Canterbury & Omstreken 2023

Uw gegevens
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoon

: De heer M. van Diggelen
: vandiggelenm@gmail.com
: 06-42747872 / 033-8882818

Reisgegevens
Aantal personen
Vertrekdatum
Reisduur
Vertrekplaatsen
Bestemming
Accommodatie

: 20-30 betalende personen
: Dinsdag 4 april 2022
: 7 dagen
: Woerden
: Zuid-Engeland
: Goed hotel

31.05.2022

Reissom 7-daagse reis
Reissom 20-24 personen
Reissom 25-29 personen

€ 1.195 p.p.
€ 1.129 p.p.

Inbegrepen:
 Vervoer per Comfort Class touringcars met koffie- en theefacilteiten, toilet en airconditioning
 Vertrek vanuit opstapstapplaats Woerden
 Overtocht Duinkerken/Calais – Dover v.v.
 6 overnachtingen in een goed hotel met verzorging op basis van halfpension (ontbijt en diner)
 Verblijf in een 2-persoonskamer met bad/douche en toilet
 Genoemde entrees: Canterbury Cathedral, museum in Chatham, rondleiding Rochester Castle & Cathedral,
rondleiding Turnbridge Wells, rondleiding Colchester, Sissinghurst Castle Gardens
 Reisinformatiepakket per boeking
Niet inbegrepen:
 Eventuele reis- en/of annuleringsverzekering via de Europeesche Verzekeringen
 Bijdrage calamiteitenfonds (per boeking van maximaal 9 personen € 2,50
 Niet genoemde maaltijden en drankjes
 Persoonlijke uitgaven, fooien en koffergelden
 Toeristenbelasting (deze dient persoonlijk ter plaatse te worden voldaan)
 Administratiekosten t.w.v. € 25 per boeking
Optionele toeslagen
• Toeslag 1-persoonskamer € 299

Hotelaccommodaties of gelijkwaardig
Holiday Inn Ashord North
Dit vriendelijke hotel met ruime accommodatie ligt op een rustige, landelijke locatie op slechts 10 minuten
rijden van het treinstation Ashford Eurostar. Het biedt een kleine fitnessruimte en gratis WiFi in de
openbare ruimtes. De kamers van het Holiday Inn kijken uit op het platteland en zijn voorzien van een
satelliet-tv, een haardroger, koffie- en theefaciliteiten en een gratis ochtendkrant. Het hotel is gemakkelijk
bereikbaar en bevindt zich in de nabijheid van de autosnelwegen A20 en M20. Ook zijn de Eurotunnel en de
kanaalhavens van Dover, Folkestone, Ashford, Maidstone en Canterbury gemakkelijk te bereiken. Het Leeds
Castle bevindt zich op 20 minuten rijden afstand en Ashford is bereikbaar in slechts 10 minuten rijden. Het
moderne restaurant van het hotel, Orchard, serveert een ontbijt vanaf 06:30 uur. 's Avonds is er een à la
carte menu met internationale gerechten. In het rustig gelegen tuinhuisje kunt u genieten van koffie en een
drankje.

Opties en reserveringen
Op dit moment zijn er nog geen opties/reservering geplaats bij hotels en voor de overtochten.
Sluitingsdatum
UITERLIJK 100 DAGEN VOOR VERTREK MOET BESLOTEN WORDEN OF DE REIS DEFINITIEF DOOR KAN
GAAN OF GEANNULEERD DIENT TE WORDEN. ALLE AANMELDINGEN DIE NA DEZE DATUM
BINNENKOMEN ZIJN OP AANVRAAG EN AFHANKELIJK VAN BESCHIKBAARHEID OP DE GENOEMDE
HOTELS, OVERTOCHTEN EN EXCURSIES.
Calamiteitenfonds
Bijdrage Calamiteitenfonds (verplicht) (per boeking van maximaal 9 personen € 2,50)
Verzekeringen
Via Goed Idee Reizen kunt u eenvoudig een annulerings- en/of reisverzekering afsluiten bij de Europeesche. Van de Europeesche mag u een
uitstekende service verwachten, waar u ook bent. Voor premies en
poliskosten verwijzen wij u naar de website www.europeesche.nl
Voorwaarden
Op deze offerte zijn de ANVR-Consumentenvoorwaarden evenals onze Algemene Reisvoorwaarden Groups,
Incentives & Sports van toepassing. Deze offerte is gebaseerd op een minimale groepsgrootte van 20
betalende personen. Indien er minder deelnemers zijn, kan de prijs per persoon hoger worden. Daarnaast is
deze offerte sterk onder voor behoud van prijswijzigingen, daar wij uitgegaan zijn van contractprijzen 2022
en beschikbaarheid van bovengenoemde accommodatie en vluchtplaatsen.

Waarom GOED IDEE REIZEN?
Goed Idee Reizen is samen met merken zoals onder andere Kras,
ROBINSON en luchtvaartmaatschappij TUIfly onderdeel van TUI
Nederland. TUI Nederland is de absolute marktleider in de Nederlandse
reisbranche met merken waarachterjarenlange vakantie-ervaring
verborgen gaat. Als onderdeel van de internationale marktleider in de
reisbranche TUI Travel PLC behoort Goed Idee Reizen tot ’s werelds
grootste reisbedrijf. Hierdoor kunnen wij u naast scherpe prijzen ook een
hoogwaardig servicelevel bieden. Naast deze voordelen biedt Goed Idee
Reizen zekerheid doordat zij aangesloten is bij de ANVR branchevereniging, de Stichting Garantiefonds
Reisgelden en het Calamiteitenfonds. Hierdoor kunnen wij u optimaal van dienst zijn en staat u er in geval
van nood nooit alleen voor.
Samengesteld te Rijswijk op 31 mei 2022 door:

Gert Kranendonk
Accountmanager New Business
 06-27389072
 gert.kranendonk@tui.nl

Reisprogramma 7-daagse touringreis Zuid-Engeland

In de aanloop naar Pasen 2023 kunt u meereizen tijdens een 7-daagse paasreis naar het graafschap Kent
in Engeland, het land van traditie, eigen stijl en de mooiste historische kathedralen. Er is een afwisselend
reisprogramma samengesteld met dagelijks een bezoek aan evensong en diensten op Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Pasen. We bezoeken prachtige steden met de mooiste bezienswaardigheden. U verblijft
in goede hotels op basis van halfpension.
Dag 1 ● Dinsdag 4 april 2023 ● Heenreis – Canterbury – Bijwonen Evensong
Vandaag begint onze reis naar Groot-Brittannië. Vanuit Woerden vertrekken we vroeg in de ochtend op weg
naar Duinkerken of Calais. Hier schepen we in voor de overtocht naar Dover. Vroeg in de middag komen we aan
in Dover, vanwaar we door het glooiende landschap van graafschap Kent naar Canterbury reizen. Na aankomst
in Canterbury maken we een wandeling door de oude binnenstad en is er gelegenheid een kop koffie of thee
te drinken met een scone. Aan het einde van de middag maken we de Evensong mee in Canterbury Cathedral.
Na afloop brengt de touringcar ons naar ons hotel in Ashford.
Dag 2 ● Woensdag 5 april 2023 ● Chatham en Rochester
Good morning in England. Na een heerlijk ontbijt stappen we in de touringcar die ons naar de plaats
Chatham rijdt. We bezoeken hier het Maritiem Museum dat alles vertelt over de Tweede Engelse Oorlog in
1665, waarin Admiraal De Ruyter als opperbevelhebber een grote rol speelde. Er is gelegenheid om te
lunchen in Chatham, waarna de touringcar ons naar het nabijgelegen stadje Rochester brengt.Net als
Chatham is Rochester nauw verbonden met Dickens. Wandelend door de High Street vind je talrijke oude
huizen die eens een decor vormden voor zijn werk. Een aanrader is om het oude kerkhof te bezoeken.
Dickens vond hier de namen van zijn personnages. De kathedraal en het kasteel van Rochester zijn ware
publiekstrekkers voor het stadje. Het is genieten in eenvoud en pracht in Rochester. Pal in centrum van de
stad ligt het kasteel van Rochester. De Romeinen bouwden een eerste vesting om de brug over de Medway
River te verdedigen en zo de weg tussen Londen en Dover vrij te houden. Op dezelfde plek werd in de 12 e
eeuw een burcht gebouwd, dat in 1215 gedeeltelijk werd verwoest door King John. Het kasteel is eigenlijk
een ruïne. Van bovenaf geniet je van een prachtig uitzicht op de nabijgelegen kathedraal van Rochester. In
Rochester bezoeken we onder leiding van een gids het kasteel en de kathedraal. We sluiten ons bezoek af
met het bijwonen van de Evensong in de Rochester Cathedral. ’s Avonds wacht ons een diner in ons hotel.

Dag 3 ● Donderdag 6 april 2023 ● (Maundy Thursday) Royal Turnbridge Wells - Maidstone
Door het schitterende landschap van Zuid-Engeland rijden we na het ontbijt naar het kuuroord Royal
Turnbridge Wells, dat rijk is aan historische bezienswaardigheden, interessante musea en kleine ateliers en
winkeltjes. Dankzij de plaatselijke mineraalwaterbronnen maakte Royal Turnbridge Wells in de 17e en de 18e
eeuw naam als kuuroord voor de elite. Tegenwoordig komen bezoekers hier dan ook vooral voor de stijlvolle
bouwwerken die tijdens de hoogtijdagen van de stad zijn gebouwd. Onder het bewind van koningin Victoria
kreeg de stad in 1909 de titel ‘Royal’. We worden verwelkomd door onze gids en maken een wandeling door de
Pantiles, een fraaie zuilengang, die je langs 17e eeuwse gebouwen voert. We wandelen ook langs de 18e eeuwse
gebouwen aan het begin van High Street in Turnbridge Wells. De rondleiding eindigt in de 17e-eeuwse Church
of King Charles the Martyr. Hoewel de kerk er van buiten niet zo opvallend uitziet, is de binnenkant voorzien
van een schitterend gepleisterd plafond.’s Middags is er gelegenheid tot vrije tijd. Zo kunt u bijvoorbeeld een
bezoek brengen aan het Turnbridge Wells Museum en Art Gallery. In dit museum voor jong en oud worden
voornamelijk lokale voorwerpen tentoongesteld. Je vindt er de grootste collecte ter wereld van Turnbridge
Ware, decoratieve houten voorwerpen die zijn ingelegd met kleine stukjes gekleurd hout. In de loop van de
middag reizen we naar Maidstone. In de eeuwenoude All Saints Church wonen we de Evensong bij. Zo mogelijk
nemen we deel aan de voetwassing, een bijzondere ervaring. Hierna brengt de touringcar ons weer terug naar
ons hotel voor diner en overnachting.
Dag 4 ● Vrijdag 7 april 2023 • (Good Friday) Sissinghurst Castle Gardens en Goede Vrijdagdienst in
Canterbury Cathedral.
Een ontspannen dag naar de Sissinghurst Castle Gardens. Deze tuinen moet iedere tuinliefhebber eens
gezien hebben. De geschiedenis van deze tuinen gaan terug tot aan het begin van de vorige eeuw. Toen
kocht het echtpaar Nicholson en Sackville dit terrein, was niet meer dan enkele ruïnes stonden. Ooit was
Sisinghurst Castle een plaats waar Franse krijgsgevangen werden opgesloten. Diezelfde muren werden
onderdeel van de tuin en zorgden voor een onderverdeling in verschillende tuinkamers. Daar waar geen
murgen waren, werden hagen geplant. Al snel verwierf de tuin bekendheid onder de Engelse upper class,
waartoe ook het echtpaar behoorde. Velen kwamen hier kijken en lieten zich inspireren door de fraaie
beplantingen op kleur. ’s Middags bezoeken we Canterbury waar we de Goede Vrijdagdienst meemaken in
de Canterbury Cathedral. ’s Avonds dineren we in Ashford in ons hotel.
Dag 5 ● Zaterdag 8 april 2023 ● (Easter Eve) Colchester
Deze dag staat in het teken van een bezoek aan Colchester, één van de oudste steden van Groot-Brittannië.
Onze gids verwelkomt ons en laat ons de mooiste bezienswaardigheden zien van de stad, zoals de Romeinse
overblijfselen, Normandische kerken en Colchester Castle. We bezoeken de Parish Dedham Church, gelegen
aan de High Street. Wat Colchester deels zo aantrekkelijk maakt, is dat de meeste belangrijke
bezienswaardigheden zich op loopafstand van de binnenstad bevinden.
Dag 6 ● Zondag 9 april 2023 ● (Easter) Canterbury
1e Paasdag. We wonen de Paasdienst bij in Canterbury Cathedral. Na de Paasdienst is er gelegenheid om
koffie te drinken in één van de restaurants. ’s Middags maken we een mooie tocht met de rouringcar door
de natuur van het graafschap Kent.
Dag 7 ● Maandag 10 apri 2023 ● Terugreis naar Nederland
Goodbye England. Na ons ontbijt checken we uit en verlaten we ons hotel. We reizen naar Dover waar we de
overtocht maken naar Calais/Duinkerken. We vervolgen onze terugreis en komen aan het einde van de middag
aan in Nederland waar ons in de omgeving van Breda een heerlijk afscheidsdiner wacht. Na dit diner brengen
de touringcars ons terug naar Woerden

