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Vereiste documenten en Covidmaatregelen:

• Geldige identiteitskaart

• CST (Covid Safe Ticket) digitaal of papieren versie

• Mondmasker
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7u30: Opstap autocar Antwerpen

Crowne Plaza, Gerard Legrellelaan

10.

7u45: Vertrek autocar Antwerpen

8u30: Vertrek autocar

Carpoolparking Machelen (Vilvoorde,

Haachtsesteenweg)

Om 10 uur worden we ontvangen en

in het Nederlands rondgeleid in het

Waals parlement. We ontmoeten en

gaan in gesprek met enkele

vooraanstaande politici en analisten,

waaronder historicus Philippe

Destatte, directeur-generaal van het

Instituut Destrée.

Nemen verder deel aan het debat:

Joëlle Kapompole (PS), François

Desquesnes (CDH), Hélène Ryckmans

(Ecolo), Germain Mungemangano

(PTB) en Nicolas Janssen (MR).

Om 13 uur is er lunch in de gekende

brasserie "François". Tafeldranken

zijn inbegrepen.

Rond 14u30 "verrassend" bezoek

aan de provinciehoofdstad. Twee

overtuigde Namurois nemen ons op

sleeptouw en laten ons de spirit van

de cité du Bia Bouquet ontdekken.

Om 17u gaan we naar Rochefort en

checken in bij hotel "La Malle Poste".

Vrije tijd voor een kort bezoek aan

het gezeliige stadscentrum of

heerlijk relaxen in de fitness en

overdekt zwembad van het hotel.

Om 19u30 verzamelen we voor het

aperitief en gastronomisch

driegangenmenu(tafeldranken niet

inbegrepen).

ZONDAG 3 JULI

Oxford Witney Hotel ****.
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7u30 tot 9u30: Uitgebreid ontbijt

en check-out.

Om 13u lunch in restaurant "Il
Doge" in Louvain La Neuve.
Tafeldranken inbegrepen.

Om 17u terugreis naar Vlaanderen
en onze opstapplaatsen. Aankomst
in Machelen rond 18u15 en
Antwerpen rond 19u.

MAANDAG 4 JULI
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DINSDAG 5 JULI

Broughton Castle - Cotswolds tour

Ontbijt. Deze voormiddag staat

een bezoek aan Broughton Castle

op het programma. Het kasteel

staat op een kunstmatig eiland en

werd in 1306 gesticht John

Broughton. Zeventig jaar later

werd William of Wykeham, de

bisschop van Winchester eigenaar

van het kasteel. Zijn zoon Thomas

zorgde voor de versterking. Na

een rondleiding genieten we van

een lichte lunch op het domein.

In de namiddag maken we een

panoramische tour door de

Cotswolds en ontdekken we enkele

van de meest geliefde

landschappen van Engeland.

Dorpen als Broadway, Chipping

Campden, Stow-on-the-Wold, zijn

zonder meer nog ongerepte parels

die geschiedenis uitademen.

Terug naar ons hotel voor

avondmaal en overnachting.

De Cotswolds: het hart van Engeland.

Oxford Witney Hotel **** in Witney.

Het Oxford Witney Hotel is gebouwd in de oude Cotswold-stijl en ligt in het

hart van Oxfordshire. Het biedt een gratis zwembad en een fitnessruimte.

Alle kamers zijn voorzien van een eigen badkamer, digitale TV en een

kluisje. Elke kamer beschikt ook over thee- en koffiefaciliteiten.
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Blenheim Palace - Runnymede
WOENSDAG 6 JULI

Na het ontbijt en check-out rijden we

richting Woodstock en bezoeken we

Blenheim Palace, een nationale schat

en de thuisbasis van de 12de Hertog

en Hertogin van Marlborough en de

geboorteplaats van Sir Winston

Churchill. ‘Malbroek’ maakte carrière

in de Lage Landen en zijn verre

nakomeling Winston Chrurchill

verbleef in 1917 een tijdlang in de

loopgraven van Ploegsteert.

De plechtige tuinen omvatten

waterterrassen, een Rozentuin, een

Italiaanse tuin en een geheime tuin.

Nadien rijden we naar Bladon, waar

we halt houden aan het kerkhof bij

het kerkje, waar het familiegraf van

de Churchills, en dus ook dat van

Winston zich bevindt.

Op onze terugreis naar Dover

stoppen we nog even in Runnymede,

voor een bezoek aan het Magna Carta

monument. Hier werd in 1215 de

Engelse koning Jan zonder Land door

de baronnen gedwongen de Magna

Cartya te ondertekenen. Dit charter

wordt nog steeds beschouwd als het

begin van de parlementaire

democratie.

Verder naar Dover en overtocht naar

Calais. Via Gent naar Antwerpen

6
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PRIJS

In dubbelkamer: € 820
In single: € 945

+ €15 administratiekosten per dossier.

INBEGREPEN

- Reis per luxe autocar met ervaren chauffeur en gids.
- Verblijf op basis van half pension in een tweepersoonskamer
- Toegangsgelden voor de vermelde excursies
- Begeleiding door Doorbraakauteur en Engelandspecialist Harry De Paepe.
- Een exemplaar van Harry De Paepes boek ‘De twee kanten van het kanaal’

NIET INBEGREPEN

- Alle dranken en persoonlijke uitgaven
- Verzekeringen : Annulering 5,5% of All-in (Annulering, bijstand , bagage) 7,5%.

VEREISTE DOCUMENTEN

Internationale reispas (geldig tot einde verblijf)+ CST (Corona Safe Ticket)

COVIDVOORWAARDEN

Momenteel (November 2021) is naast het CST nog een Coronatest verplicht op
de tweede dag. We informeren U verder een maand voor vertrek. Wanneer we
de reis wegens Corona moeten , worden alle voorschotten terugbetaald zonder
kosten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Zie Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Tot 60 dagen voor vertrek: 10% van de reissom.
Tot 31 dagen voor vertrek: 25% van de reissom
Vanaf 30 dagen voor vertrek: de volledige reissom
Zorg alvast voor een degelijke annuleringsverzekering.

Inschrijven via doorbraak.be/reizen/Cotswolds

Is samenwerking met Reizen De Lathauwer- Aalst. Licentie 6127
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