
5-daagse premium vtbKultuurreis naar HAMPSHIRE EN 

THE ISLE OF WIGHT van 22/06 tot 26/06/2020.  

Voor deze reis werken we samen met Violetta Cars uit Tielt-Winge 

vergunningsnummer C3159. Premium reis met professionele reisbegeleiding, verblijf in 

een luxueus viersterrenhotel. 

Hotel : 

 

Dag 1 : Sint-Joris-Winge – Calais – Dover – Portsmouth - Lyndhurst  

We vertrekken om 5:00 uur in Sint-Joris-

Winge en daarna rechtstreeks naar 

Calais.  De busmaatschappij beschikt 

over een ruime afgesloten parking, 

mogelijkheid tot uitgebreid ontbijt aan 

boord van de ferry. 

Bezoek aan de historical dockyard in 

Portsmouth met onder andere de Victory, 

het schip van kapitein Nelson en The Warrior een metalen oorlogsschip uit 1860 en 

verschillende musea. 

Dag 2 : Lyndhurst – Sculpture by the Lakes – Kingston Lacy - Lyndhurst 

SCULPTURE BY THE LAKES: een plek van vrede en 

rust in 11 hectare met merenlandschap, een oase 

voor kunstliefhebbers en verzamelaars, gecreëerd 

door de bekende kunstenaar Simon Gudgeon en zijn 

echtgenote Monique. 

 

 

KINGSTON LACY:  

Een country house gebouwd tussen 1663 en 1665, bezoek 

aan het huis en de tuinen. 

 

  

Huldenberg 

CROWN MANOR HOUSE**** 

in Lyndhurst(4 nachten) 

op basis van halfpension 



Dag 3: Lyndhurst – The Isle of Wight - Lyndhurst 

Hoogtepunt van de reis, bezoek aan Osbourne house, de residentie van Queen Victoria, 

een wandeling naar de Needles en een prachtige wandeling door de Shanklin Shine naar 

de zee. 

 

Dag 4: Lyndhurst – Winchester – Hillier gardens - Lyndhurst 

Bezoek aan Winchester, rondleiding in de kathedraal, stadsbezoek en vrije tijd. 

Hillier gardens, bezoek.  Tijdig terug in het hotel. 

 

Dag 5: Lyndhurst – Arundel castle – Dover – Calais – Sint-Joris-Winge 

Prijs voor luxeautocar****,4 overnachtingen op basis van 

halfpension, waar aangeduid zijn de toegangsgelden en 

lunch in de prijs inbegrepen 

Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer : 

710 euro - zonder annulatie- en bijstandsverzekering. 

752 euro - met annulatie- en bijstandsverzekering. 

                                                                                                       

Prijs per persoon op basis van een éénpersoonskamer :    

820 euro - zonder annulatie- en bijstandsverzekering. 

869 euro - met annulatie- en bijstandsverzekering. 

                                                                                                       

Deze prijzen zijn gebaseerd op een vaste wisselkoers ten opzichte van het pond, bij een 

substantiële afwijking worden de prijzen herzien op het moment van definitieve betaling. 

Door de wettelijke verplichtingen rond reisorganisaties kunnen alleen leden van vtbKultuur 

inschrijven, men kan met het hele gezin lid worden met de vtbKultuurpas voor 10 euro per 

jaar. 

Inschrijving via het hierbij gevoegd inschrijvingsformulier en betaling van een voorschot van 

250 euro per persoon op rekening BE23 1030 3038 2791 van vtbKultuur Huldenberg met 

vermelding “WIGHT”, de inschrijvingen worden afgesloten op 15 februari 2020, volgorde van 

inschrijving wordt bepaald volgens de betaling van het voorschot.  In totaal zijn er 35 

plaatsen voorzien.  

 

https://pixabay.com/photos/england-osborne-house-masonry-287084/
https://www.canva.com/photos/MADarIqquCM-isle-of-wight-needles/?utm_medium=partner&utm_source=pixabay&utm_campaign=search_results&utm_term=the%20needles%20wight&utm_content=MADarIqquCM

