LONDEN Mei-vakantie 2023

Lamegoose goes London.
Van:

Huub Fincken

Betreft:

projectreis Londen Meivakantie 2023.
Groep Fincken

Evenals voorgaande jaren organiseert ondergetekende Huub Fincken in de mei-vakantie (mei 2023) weer een
projectreis naar Londen voor leerlingen en geïnteresseerden. (inmiddels de 37e keer)
Ook nu weer zal deze reis voor de deelnemers uiterst gezellig en zeer interessant zijn.
(Sommigen nemen voor de tweede of zelfs derde keer deel!). Omdat afgelopen jaren het aantal deelnemers
overweldigend groot was, zijn we er voor alle zekerheid dit jaar weer vroeg bij met de aanmeldingen.
Er gelden de volgende data: (2e week meivakantie 2023)

Vertrek op zondagmorgen:
Retour op donderdagavond:

30 april 2023
04 mei 2023

De voordelen van deze reis op een rij:
Voor de all-in prijs heb je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De reis van Sittard naar Londen v.v. (bus naar Oostende en Calais, ferry naar Dover en bus
naar Londen-Beckenham). (We nemen de bus “ een 77-seater” mee naar Londen).
Verblijf in Beckenham-Bromley bij gastgezinnen.
Volpension accommodatie bij het gastgezin.
Travelcard voor alle openbaar vervoer in Londen (trein, bus, metro).
Entree London Eye (reuzenrad)
Entree “Fly over” met de gondelbaan van Fly Emirates over de River Thames.
Entree Tower Bridge
Entree Frameless
Entree Musical
Bezoek Canterbury
Reisverzekering.

Deze projectreis is een persoonlijk initiatief van Huub Fincken.

Dit alles voor een prijs van EURO 750,- all-in.
Omdat de organisatie van deze reis al maanden van te voren reserveringskosten met zich meebrengt, is het
duidelijk dat er door de deelnemers een aanbetaling gedaan moet worden.

Deze aanbetaling bedraagt EURO 250,-

Zodra de aanbetaling is ontvangen is je inschrijving definitief en zal
dit via e-mail per omgaande worden bevestigd.
Daarna zijn er twee mogelijkheden tot betaling van het restant van EURO 500,-.
1.

Betaling van het restant van EURO 500,- in een keer voor 1 maart 2023.

2.

Betaling van het restant van EURO 500,- in twee termijnen nl.

o
EURO 250,- voor 1 februari a.s.
o en EURO 250,- voor 1 maart a.s.

Wilt U bij iedere betaling duidelijk de naam van de deelnemer vermelden!
Betalingen kunt U overmaken op: IBAN rek. NL92 RABO 013.86.03.057 t.n.v.
H. Fincken, Projectreis Londen, p/a Op den Kamp 22, 6109 AZ Ohe en Laak.
Via de QR-code op het eind van dit schrijven kun je aanmelden.

Let op: Er kunnen dit keer maximaal 70 deelnemers (+ 7 begeleiders) meegaan.
( of misschien 90 deelnemers met 2 bussen en 10 begeleiders)??
DUS: WIE HET EERST KOMT, DIE HET EERST MAALT!!

P.S. Wil je samen met andere leerlingen in hetzelfde gastgezin
geplaatst worden ??
Dat is geen enkel probleem, wel even doorgeven
(zie inschrijfformulier!!!).
Dus heb je interesse, vul dan bijgevoegd QR- in.
Verdere informatie bij Huub Fincken ( fincken@xs4all.nl) of mailen
(lamegooselondon@gmail.com)
Wil je nog meer informatie:
Kijk dan op onze internet site:
of bel:

www.lamegoose.com
0475 - 551440

In de loop van het schooljaar zullen wij U via e-mail berichten over de stand van zaken betreffende
het definitieve programma en U verdere informatie verschaffen.
Tevens zullen alle deelnemers aan het einde van de carnavals vakantie een reader ontvangen met alle
belangrijke gegevens betreffende het programma, wetenswaardigheden etc.

Met vriendelijke groeten,

Huub Fincken

Programma
Voorlopig programma London-excursie meivakantie 2023.
▪
▪

Zondag 30 april 2022
Maandag 01 mei 2023

▪

Dinsdag 02 mei 2023

▪

Woensdag 03 mei 2023
Donderdag 04 mei 2023

▪

Zondag 30 april 2023
08.30 uur Vertrek Trevianum (Bradleystraat) Sittard, per bus naar Oostende (België).
11.30 uur Aankomst Oostende, ca. 3 uur verblijf in deze uiterst gezellige stad.
14.00 uur Vertrek naar Calais Ferry Haven.
17.00 uur Aankomst Calais Ferry Haven. Grenscontrole.
17.30 uur Vertrek Ferry
Engelse tijd (vanaf hier)
17.45 uur Aankomst Dover Ferry Port. Vervolgens per bus naar Londen – Beckenham.
20.00 uur Aankomst Beckenham – Eden Park, indelen bij gastgezinnen.
Avond kennismaking met gastgezin.

Maandag 01 mei 2023
08.30 uur
Jullie worden door de gastgezinnen afgezet bij station Eden Park Station.
Huub Fincken deelt de travelcards uit. Vervolgens per trein naar Charing Cross Station in Londen. Dit blijft het
verzamelpunt gedurende ons verblijf in Londen.
De dag ziet er als volgt uit:
▪

Uitleg systeem Tube / Underground (metro) door Huub Fincken

▪

Camden Market

▪

Speakers’ Corner (Hyde Park)

▪

Bezoek Frameless

▪

Covent Garden (met enkele uurtjes vrije tijd)

▪

Verzamelen voor “Apple Store” Covent Garden

▪

Gezamenlijke wandeling door West End, Leicester Square, Chinatown, Soho, Piccadilly Circus, Trafalger
Square.

Bekijk de wandeling op Google Maps.
Na de wandeling vertrekken we gezamenlijk vanaf Charing Cross Station naar Eden Park Station, waar jullie door
de gastgezinnen worden opgehaald omstreeks 19.00 uur.

Dinsdag 02 mei 2023
08.30 uur
Jullie worden door de gastgezinnen afgezet bij station Eden Park Station.
Huub Fincken deelt de travelcards uit. Vervolgens per trein naar Charing Cross Station in Londen. Dit blijft
het verzamelpunt gedurende ons verdere verblijf in Londen.
Vervolgens sightseeing (te voet).
We wandelen heen en weer over de Golden Jubilee Bridge voor een mooi uitzicht in beide richting over de
Thames,
▪
▪

We lopen verder naar Trafalger Square,
Vervolgen onze tocht over The Mall,

▪

Richting Buckingham Palace,

▪
▪

Door St. James’s Park,
Richting White Hall,

▪

Voor de Horse Guards,

▪
▪

Verder langs Downing Street 10,
Naar Westminster Abbey,

▪

Palace of Westminster ook wel Houses of Parliament genoemd

▪

Langs de Elizabeth Tower, ofwel de Big Ben
We maken een rit van 30 minuten in de London Eye (reuzenrad met een hoogte van 135 meter). Daarna via
Tube Station Westminster naar Tower Hill.
Vervolgens een wandeling door St. Katherine’s Dock waarna er een groepsfoto gemaakt wordt bij de Tower
Bridge, om onze weg te vervolgen voor een bezoek aan de Tower Bridge alwaar we op een hoogte van 40
meter van de enen naar de andere toren lopen over een glazen vloer.
Daarna met de Catamaran over de Thames naar Cleopatra’s Needle bij Embankment.
Daarna enkele uurtjes vrij.
Retour rond 19.00 uur naar Eden Park Station.
Woensdag 03 mei 2023
08.30 uur Verzamelen bij Eden Park Station.
Per trein naar Lewisham. Verder met de DLR (Docklands Light Railway, een volledig computergestuurde
trein zonder machinist) naar Canary Wharf (het “Manhattan” van Londen).
We stappen hier, na een korte wandeling tussen de wolkenkrabbers door, op de Jubilee Line (Underground)
richting station North Greenwich. We lopen langs de O2 Arena (Millenium Dome) naar de “Emirates Air
Line” gondelbaan. Op een hoogte van 90 meter steken we de River Thames over (in gesloten gondels).
Vanaf DLR station Royal Victoria vervolgen we onze reis richting Stratford. We maken hier een korte
wandeling naar het Olympisch stadion en Olympisch dorp.
Vervolgens een bezoek aan Westfield Stratford City het grootste winkelcentrum van Europa.

Namiddag
Enkele vrije uurtjes.
Avond rond 19.30 uur
Bezoek Musical in West End.
Dit is een van de hoogtepunten van de reis!
Na de musical lopen we samen naar ons verzamelpunt Charing Cross Station en met de trein terug naar Eden
Park omstreeks 23.00 uur.
Donderdag 04 mei 2023
08.30 uur Vertrek van Eden Park per bus naar Canterbury.
10.30 uur Bezoek aan deze sfeervolle, historische stad.
13.30 uur Vertrek vanuit Canterbury naar Port of Dover.
15.45 uur Vertrek ferry naar Calais
Nederlandse tijd (vanaf hier)
18.00 uur Aankomst Calais Ferry Port. Aansluitend per bus naar Sittard.
23.00 uur Vermoedelijke tijd van aankomst in Sittard – Bradleystraat.

Door onvoorziene omstandigheden kunnen wijzigingen in het programma optreden.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal een reader met uitgebreide informatie aan de deelnemers
van de reis worden uitgereikt.
Ruim een week voor vertrek zal de definitieve lijst van indeling bij de gastgezinnen w orden uitgereikt.

Aanmelden voor de reis
De aanmeldingen voor de reis geschiedt dit jaar via een digitaal inschrijfformulier.
Hieronder vindt je de QR-code naar het aanmeldformulier. Mocht je de QR-code niet kunnen scannen gebruik
dan de link hieronder.

lamegoose.com/aanmelden

