Chelsea Flower Show, Londen

Vertrek op 21 mei

Elk jaar weer vormt de Chelsea Flower Show in Londen het hoogtepunt van tuinminnend Engeland. Zelfs ver
buiten de landsgrenzen bezit deze show een magische klank, want van heinde en ver komen liefhebbers zich
vergapen aan botanische noviteiten en de vele prachtig aangelegde tuinen die hier voor een enkele korte
week worden aangelegd. En dit alles speelt zich af in het hartje van Londen op de “Royal Hospital Grounds”!
Beautiful Britain biedt u de unieke mogelijkheid om van deze traditievolle en
kleurrijke tuinenshow te genieten. U overnacht vlakbij het centrum van London
in het 4* Radisson Blu Edwardian New Providence Canary Wharf hotel.
Aankomst Londen: Donderdag 21 mei voor een verblijf van 2 nachten.

Prijs : 375 euro per persoon
Inclusief:
• 2 overnachtingen in het 4* Radisson Blu Edwardian New Providence Canary
Wharf hotel op basis van een 2-perskamer
• Retourticket Eurostar vanaf Brussel Zuid naar Londen St Pancras in 2e klasse
• Toegangsticket voor de Chelsea Flower Show voor vrijdag 22 mei (dagticket
vanaf 08:00 tot sluitingstijd 20:00)
• Informatiepakket

Voor deze Chelsea Flower Show aanbieding geldt:
• Beperkt aantal plaatsen;
• Reservatie volgens first come first served basis. Eénpersoonskamer: supplement van toepassing;
• Na bevestiging zijn er bij annulering geen terugbetalingen mogelijk.

Alle gegevens correct bij publicatie, januari 2015.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.
Algemene voorwaarden van Beautiful Britain van toepassing.
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Alternatieve hotel accommodatie
Hendon Hall Hotel  is een luxe 4* hotel omgeven door een terrastuin en staat gekend om haar verfijnde keuken. Zeer
gunstige ligging t.o.v. de West End, Hampstead Heath en Camden Town; dichtsbijzijnde metrohalte: Hendal central op een
kwartier lopen. Prima locatie indien u met eigen wagen reist. Bovendien gratis privé-parking.

Tip!
Met de London Travelcard of Oyster card kunt u onbeperkt gebruik maken van de metro,bussen en treinen binnen Londen.
Vooraf aan te schaffen (vraag ons naar de voorwaarden en de tarieven).
Niet mogelijk om in mei de Chelsea Flower Show te bezoeken?
Haar “zusje” de Hampton Court Flower Show is een prima alternatief en biedt de bezoeker een heerlijke dag vol botanische
bezienswaardigheden. Van 2 t/m 5 juli op het landgoed van Hampton Court Palace. Vraag ons naar een offerte op maat.

Alle gegevens correct bij publicatie, januari 2015.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.
Algemene voorwaarden van Beautiful Britain van toepassing.

