Hello Bruges
Via Oxford naar de Cotswolds

Meerdaagse studiereis voor de leden van Gidsenkring Brugge vzw

U las het al in de Gidsenkroniek in oktober en december: in 2019 gaan we weer op reis. En dit
keer mag u het woord ‘studie-reis’ wel heel erg letterlijk nemen. Want we trekken naar Albion,
op zoek naar scholen en schapen.
Hello Bruges (Gidsenkring Brugge vzw) organiseert de reis 2 keer, op voorwaarde dat we per
afreis minstens 40 deelnemers hebben:
• Zondag 18 tot woensdag 21 augustus 2019 of
• Zondag 1 tot woensdag 4 september 2019.

Dag tot dag
Dag 1 – zondag (L - D)

18 augustus 2019
1 september 2019
Op dag 1 ontmoeten we elkaar bij het krieken van de dag aan de Magdalenaparking in SintAndries.
Van daar rijden we rechtstreeks naar Calais voor de overtocht met de goede oude ferry, zo
kunnen we nog eens dromen van de White Cliffs of Dover en wakker worden met een ontbijt.
Eens voet aan grond gezet op het eiland, bezoeken
we een verborgen parel in Kent. Cobham Hall is een
prachtige “mansion” gebouwd in rode baksteen in
1584. Nogal wat Engelse monarchen, van Elizabeth I
tot Edward VIII, de latere Hertog van Windsor,
vertoefden hier en Charles Dickens wandelde over
het domein naar de Leather Bottle pub in het dorpje
Cobham. De head mistress Maggie Roberts BA
(Hons) wacht ons op. Ze legt ons het Engelse
onderwijssysteem uit en we bezoeken het domein.
We zitten vlakbij de monding van de Thames dus
lunchen we, typisch Engels, met fish and chips. We
krijgen een citroentaartje toe.
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Daarna volgen we de Thames stroomopwaarts, we
trekken richting Woodstock vlakbij Oxford, voor een
uitgebreid bezoek aan het onvolprezen Blenheim
Palace. Zowel buiten (het schitterende
landschapspark ontworpen door Capability Brown)
als binnen (de collectie Vlaamse wandtapijten is pas
gerestaureerd) spieken we hoe de familie
Marlborough nog steeds woont.

Laatste stop is Witney, het dorpje waar ons *** hotel Four Pillars Oxford Witney onze tijdelijke
verblijfplaats wordt.
Dag 2 – maandag (O – D)

19 augustus 2019
2 september 2019

Dag 2 leidt ons een stapje verder in het Engelse
onderwijssysteem: we trekken naar de
universiteitsstad Oxford.
Onze gidsen loodsen u naadloos van college naar
college.
We bezoeken Christ Church college om de
kathedraal en de Great Hall met Hans Holbein’s
portret van Henry VIII te bewonderen.
We verkennen de omgeving, er is vrije tijd om te lunchen.
We gaan in kleine groepjes binnen in Balliol en in Magdalen college (en de botanische tuin
aldaar), telkens onder begeleiding van jouw Hello Bruges gids.
En dan hangen we écht de student uit: let’s go
“punting” op de charmante Cherwell-rivier. Geen
paniek, we voorzien voor elk bootje een punter, dus
wie weet krijg jij het wel “aan de stok” met een
bevallige adonis. Er is een alternatief programma
voor wie koudwatervrees heeft.
Van water krijg je honger, aansluitend dus hoog tijd om terug te keren naar ons hotel voor een
driegangenmaaltijd en misschien nog een plons in het zwembad.

2/7

Hello Bruges T +32 50 34 65 45  info@hellobruges.com www.hellobruges.com

Hello Bruges
Dag 3 – dinsdag (O – T – D)

20 augustus 2019
3 september 2019

Dag 3 is Cotswoldsdag.
Ook daar claimt een dorp de titel van ‘het Venetië
van het Noorden’ dus laat ons zelf
proefondervindelijk vaststellen of dat klopt: we
trekken op onderzoek in Bourton on the Water.
Onze volgende halte is de prachtige tuin van
Hidcote Manor Garden, ontworpen in de tijd van
arts and crafts.
In het pittoreske Chipping Campden wacht een full
afternoon tea op ons. Daarna wandelen we de
caloriën er weer af met een bezoek aan de wolkerk,
de almshouses en de overdekte hall.
We ontdekken een goed verborgen Cotswoldsdorpje Stanton met zijn kerk van St Michael.
Aansluitend begeven we ons naar Tewkesbury voor
een geleid bezoek aan de abdij waar we als
uitsmijter luisteren naar de Evensong.

Dag 4 – woensdag (O)

21 augustus 2019
4 september 2019

Dag 4 leidt ons al terug naar huis, maar niet zonder
een uitgebreid bezoek aan een domein dat in 2018
het nieuws beheerste met het huwelijk van Harry &
Meghan: de kroon op het werk wordt Windsor
Castle en St. George’s chapel (inclusief audioguide
in Engels, Frans of Duits).
Er is vrije tijd om te lunchen in het gezellige stadje
Windsor.
De ferry brengt ons terug naar ‘the continent’ en ’s
avonds zeggen we elkaar vaarwel op de
Magdalenaparking.

Hotel
Het Oxford Witney Hotel is gebouwd in de oude Cotswold-stijl en is in de buurt van Oxford,
Burford en de Cotswolds gelegen. Dit maakt het de ideale uitvalsbasis voor een reis door
Oxfordshire. Het centrum van Witney ligt ongeveer op 20 minuten wandelafstand.
De kamers, verspreid over gelijkvloers, 1e en 2e verdieping, zijn voorzien van een eigen
badkamer, een digitale televisie en een kluisje. Er zijn op elke kamer thee- en koffiefaciliteiten.
Er is geen lift in het hotel.
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Iedere ochtend wordt er een volledig Engels ontbijt geserveerd en het restaurant van het hotel
biedt ook een verscheidenheid aan maaltijden voor het avondmaal.
Er is ook een wijnmuur met een glazen vitrine, waar u kunt kiezen uit tal van exclusieve wijnen.
Het hotel biedt een gratis zwembad, en een fitnessruimte met airconditioning.

Maaltijden
Bij elke dag staat vermeld welke maaltijden in de prijs inbegrepen zijn.
•
•
•
•

O: ontbijt (volledig Engels ontbijt)
L: lunch
T: afternoon tea
D: diner (3-gangen-menu)

Indien u een voedselallergie heeft, wil dit dan aub expliciet vermelden in het veld “opmerking”
bij het boeken.

Autocar
We reizen met een luxe autocar van 49+1 plaatsen bestuurd door een professionele
autocarchauffeur van Albion Tours.
Deze autocar is van een recent bouwjaar en voorzien van alle modern comfort zoals dvd, bar,
airco, toilet, voetsteunen, klaptafeltjes, ABS en elektronische rem.
De zitplaatsen op de autocar worden vooraf toegekend, in volgorde van inschrijving: wie eerst
inschrijft, kiest eerst zijn/haar zitplaats. U wordt hiervoor in de lente via e-mail gecontacteerd.

Prijs
Enkel wie in orde is met zijn lidmaatschapsbijdrage voor 2019 kan zich inschrijven.
De prijs bedraag 630,00 € per persoon in een double of twin kamer. Er zijn enkele single-kamers
beschikbaar mits een supplement van 200 €.
• INBEGREPEN in deze prijs:
o de reis met een luxe autocar van 49+1 plaatsen
o Logement in 2-persoons kamers (double of twin, volgens beschikbaarheid) in
bovengenoemd hotel op basis van halfpension
o Overzet met Ferry (Calais/Dover/Calais)
o Logement (HP) en fooi van de chauffeur en 2 reisleiders
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o BTW, wegtaksen en parkingkosten
o De ‘Mapfre assistance’ annulerings- en bijstandsverzekering is inbegrepen in de prijs.
▪ Annulering en vakantieonderbreking € 1.250
▪ Bagage € 1.000
▪ Bijstand onbeperkt
▪ Medische kosten € 25.000
▪ Deze opsomming is slechts een summier overzicht van de waarborgen. Voor elke
interpretatie van de voorwaarden en waarborgen geldt enkel en alleen de volledige
tekst van de algemene verzekeringsvoorwaarden. De waarborg wordt verleend aan
verzekerden die gedomicilieerd zijn in een EU-lidstaat of Zwitserland.
• NIET INBEGREPEN:
o vermelde toeslagen
o alle persoonlijke uitgaven
o single toeslagen
o alle ingangsgelden, maaltijden en prestaties die niet hierboven vermeld zijn
o dranken tijdens de maaltijden
o De prijs is gebaseerd op de huidige brandstofprijs en op de huidige wisselkoersen. In
geval van te hoge prijsstijgingen zal de prijs bijgestuurd worden.

Boeken
Inschrijven kan vanaf woensdag 2 januari 2019 om 18u via de intussen welgekende online
procedure op onze website www.hellobruges.com - Nieuws.
• Elke boeking is een boeking voor 1 kamer. U reserveert dus ofwel 1 kamer (double of twin)
voor 2 personen (en schrijft dan ook meteen met 2 personen in) ofwel 1 kamer (single) voor
1 persoon (er is een beperkt aantal single kamers beschikbaar). Wie alleen reist maar toch
een kamer wil delen met iemand, spreekt dus best zo snel mogelijk af met een
kamergenoot.
• Om in te schrijven zorgt u volgende gegevens bij de hand te hebben voor elke persoon die u
wenst in te schrijven:
o naam en voornaam (let op de schrijfwijze aub)
o lidmaatschapsnummer (te vinden op de adresklever van elke kroniek)
o geboortedatum
o gsm-nummer
o nummer identiteitskaart. Dit nummer staat vermeld op de voorkant van de
identiteitskaart. Wij vermelden het op de verplichte passagierslijst voor de ferry.
Zorg ook dat u weet of u wel of niet wil punten, en of u Engels begrijpt.
Vervolgens ontvangt u een e-mail met een bevestiging van uw bestelling en een uitnodiging om
het voorschot voor de reis te betalen. Dit bedraagt 300 € per persoon voor een double of twinkamer. Voor een single-kamer wordt het voorschotbedrag verhoogd met het supplement voor
de single (200 €).
Gebruik de betalingsmededeling vermeld in uw bevestigingsmail, aub.
We verwachten dat het voorschot op onze bankrekening IBAN BE 76 4700 1562 4195 staat
tegen ten laatste donderdag 31 januari 2019. Boekingen waarvoor we tegen die datum het
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voorschot niet hebben ontvangen, vervallen automatisch. De vrijgekomen plaatsen worden
overgebracht naar gegadigden in volgorde van de wachtlijst.
Het saldo van de reis (299 € per persoon) mag u ook gerust meteen betalen, maar we
verwachten het tegen ten laatste vrijdag 31 mei 2019 op onze rekening.

Annulatievoorwaarden
Wenst u uw inschrijving te annuleren?
• Contacteer ons dan zo snel mogelijk want eventuele terugbetaling kan enkel volgens de
voorwaarden van de annulatieverzekering.
• Tot en met 31 mei 2019 heeft u wel de mogelijkheid om uw reis mits een bijkomende kost
van 30 € over te dragen aan een persoon die dezelfde voorwaarden als u vervult. Indien
deze persoon niet betaalt, bent u aansprakelijk voor de betaling van de reis.
De afreis is gegarandeerd vanaf 40 deelnemers. Indien er onvoldoende deelnemers zijn om de
reis te laten plaatsvinden, dan wordt u hier ten laatste op 10 juni 2019 over geïnformeerd en
krijgt u volledige terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.

Niet vergeten om mee te nemen
• Identiteitskaart of paspoort.
Noteer nu al dat u uw identiteitskaart dient mee te nemen! Check meteen de
geldigheidsdatum van de kaart (die staat op de voorkant) en laat uw kaart desgevallend
tijdig vernieuwen. Mochten er, na invoering van de Brexit, extra formaliteiten nodig zijn,
dan proberen wij u daar zo snel mogelijk over te informeren. Het is echter uw
verantwoordelijkheid om de formaliteiten te vervullen.
Niet-Belgen adviseren wij hun consulaat of de ambassade van het land waar zij heen reizen
te raadplegen.
• Engelse pond.
U kan quasi overal in het Verenigd Koninkrijk met uw kredietkaart (Visa, MasterCard, …)
betalen. Mogelijks rekent uw bank hiervoor kosten aan, check dit tijdig. Wenst u cash geld
te gebruiken, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw bankkantoor hiervoor.
Heeft u in een of andere sok nog Engelse ponden? Check dan zeker of de biljetten nog
geldig zijn, de Engelse Nationale Bank is immers volop de bankbiljetten aan het vernieuwen.
Zie deze website voor een overzicht van de biljetten die niet langer geldig zijn).
• Medische zorg.
o Stop het kaartje van uw mutualiteit met de contactgegevens voor medische hulp in het
buitenland bij uw identiteitskaart.
o U vindt hier ook een formulier waarin u – vrijblijvend – specifieke medische informatie kan
noteren. Het staat u vrij dit formulier in te vullen en onder gesloten omslag aan uw
reisleider te overhandigen bij de aanvang van de reis. Hierdoor geeft u aan uw reisleider
de toelating in geval van nood deze omslag te openen en kennis te nemen van de hierin
vermelde gegevens, deze aan de bevoegde instanties door te geven en de aangeduide
personen te verwittigen. Indien er geen gebruik werd van gemaakt, zal uw reisleider deze
omslag op het einde van de reis ongeopend teruggeven.
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Reisagent
Verantwoordelijke reisagent voor hotel in half pension en autocar is
ALBION TOURS
Hulkstraat 3
8380 Brugge
Ingevolge de wet is Albion Tours bvba verzekerd tegen financieel onvermogen bij het
Garantiefonds Reizen. U kan hen als volgt bereiken: Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8 te
1130 Brussel. Telefoon: 02 240 68 00 - Fax: 02 240 68 08 - E-mail: mail@gfg.be

Reisleidersteam
Uw reis wordt georganiseerd door
•
•
•
•

Hilde Janssens, stadsgids Brugge en Engeland-kenner
Paul Otten, stadsgids Brugge en Engeland-kenner
Claire Verschueren, stadsgids Brugge, reisleider en Engeland-kenner
en Els Verlinde, stadsgids Brugge, reisleider, bestuurslid en Engeland-kenner

Elke reis vindt plaats onder de begeleiding van 2 van deze gidsen.

Nog vragen?
Stuur dan aub een mailtje naar inschrijven@gidsenkringbrugge.com en u mag zo snel mogelijk
antwoord verwachten.

Onze allerbeste wensen en graag tot binnenkort,

jouw reisleidersteam
Hilde Janssens, Paul Otten, Claire Verschueren en Els Verlinde
Hello Bruges (Gidsenkring Brugge vzw)
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