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LONDEN, CALLING … 
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Ons hotel aan de Kensington High Street is stijlvol en mo-
dern ingericht en voorzien van alle luxe. Vanuit het hotel is 
het een korte wandeling (200m) naar het expositiecentrum 
Olympia. Door middel van het openbaar vervoer kom je van-
uit het hotel ook zeer eenvoudig in het centrum van de stad. 
Met een eigen restaurant, een fitness, mooie ruime kamers 
met airco en gratis wifi in de openbare ruimtes voorziet dit 
hotel aan alle noden van haar gasten. 
Het restaurant van het hotel is gezellig ingericht met veel 
aandacht voor open ruimtes en een modern interieur. Het 
hele restaurant geeft dan ook een zeer frisse look en ser-
veert de beste Britse gerechten. Even ontspannen na een 
hele dag Londen? De Society Bar van het hotel is de per-
fecte plaats. Een Trendy bar waar je met een hapje en een 
drankje even tot rust kan komen na de opzwepende buzz 
van London City.

LONDENPAKKET 3 DAGEN

€ 99 p.p.
Begeleid stadsbezoek door de 

Herman & Vandamme gids, bezoek Royal Court 
of Justice, Bezoek Madame Tussauds & 

2x Avondmaal in het hotel.

 Vertrekdata Prijs 1ste 
persoon

24/02 – 17/03 – 29/04 – 27/05 – 30/06 –
14/07 – 11/08 – 21/10 – 31/10 – 10/11 – 24/11 – 
01/12 – 08/12 – 15/12 – 18/12 – 22/12 – 
28/12/’23 – 05/01/’24

€ 599,90

Korting single - € 159,00
Korting 3de persoon in de kamer - 55%
Kind 0 – 12 jaar in de kamer - 65%

In de prijs is inbegrepen:
• Vervoer per luxe viersterrenautocar met on board entertainment systeem, 

bar, toilet, dvd & airco.
•  Overzet per Eurotunnel ***
•  1 à 2x Overnachting in een hotel, op basis van tweepersoonskamer met bad 

of douche en toilet
•  1 à 2x Ontbijtbuffet
•  Lokale tax

*** Wij reizen altijd per Eurotunnel, tenzij de omstandigheden (technische problemen, over-
boekingen, vertragingen, stakingen enz.) ons dwingen om de ferry te nemen..

Excursiepakket 
met bezoek aan 

Madame Tussauds!

€ 1,00
 VOOR DE

2DE PERSOON

HILTON OLYMPIA HOTEL****

NIEUW HOTEL, TOPLOCATIE!

INTERNATIONALE 
REISPAS VEREIST


