Duinkerke-Dover
Overtocht in 1:45 u
Tot 24 overtochten per dag
Nieuwe vloot
Off Peak = vertrekken in Duinkerken tussen 18:00 u en 06:01 u (inclusief) en
vertrekken in Dover tussen 20:00 u en 08:00 u (inclusief)
Indien de rederij het noodzakelijk acht om een fueltoeslag te vragen dan zal
deze doorgerekend worden.
Geen mogelijkheid voor voetpassagiers.
Moto’s met sidecars zijn aan de prijs van een auto.
Indien heen-en terugreis in verschillende tariefperiodes vallen, wordt de helft
van beide tarieven aangerekend.
Enkel geldig met aanvang van de reis vanuit Duinkerken.
Huisdieren (hond of kat): meer info op Norfolkline-site “Mijn huisdier mee naar
UK”.

Calais-Dover
Overtocht in 90 minuten
Met 46 overtochten per dag is er allicht een ferry die vertrekt op een tijd
die u past.
Vanaf januari 2011: nieuw en grootste schip op het traject Calais-Dover
Kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis
Voor het meenemen van huisdieren zijn er specifieke reglementen te
respecteren.

Calais-Folkestone
De doortocht zelf duurt 35 minuten.
Er zijn meerdere treinen per uur.
Uw auto wordt vervoerd in ruime heldere rijtuigen voorzien van airco.
Auto’s met LPG worden niet toegelaten.

Check-in is ten laatste 30 minuten en ten vroegste 2 uur voor het voorziene vertrek.
Wijzigingen op de reisdag worden toegestaan volgens beschikbaarheid en mits betaling van het prijsverschil tussen de
tarieven. Dit op voorwaarde dat er niet meer dan 24 uur verstreken is ten opzichte van het oorspronkelijke vertrekuur.
5 Dagen retour: de heenreis bepaalt de prijs voor de volledige reis.
Standaard retour: indien heen-en terugreizen in verschillende tariefperiodes vallen, wordt de helft van beide tarieven
aangerekend.
Voor het meenemen van huisdieren zijn er specifieke reglementen te respecteren.
Duur overtocht: 35 minuten (meerdere vertrekken per uur)
Alle grensformaliteiten worden afgehandeld in Calais.
Auto’s met een LPG-installatie worden geweigerd.

Zeebrugge-Hull
Dit is de gemakkelijkste en meest ontspannen manier om van België naar Noord-Engeland en Noord-Wales te reizen én de
uren achter het stuur tot een minimum te beperken. U overnacht aan boord in cabines met douche en toilet. De volgende
ochtend arriveert u in Hull, uitgerust en helemaal klaar om er op uit te trekken.
Vertrek

Aankomst

Zeebrugge 19:00 u

Hull (volgende dag) 08:00 u

Hull 19:00 u

Zeebrugge (volgende dag) 09:30 u

Alle kajuiten beschikken over eigen douche, toilet en airco. Kajuit is verplicht voor
alle afvaarten en voor alle meereizende passagiers. Kinderbedjes zijn enkel beschikbaar voor kinderen tot en met 1 jaar (gratis maar slechts beperkt beschikbaar). Voor
kinderen vanaf 2 jaar moet verplicht een slaapplaats voorzien worden.

Ijmuiden-Newcastle
Deze ferrymaatschappij verzorgt dagelijks een verbinding tussen Ijmuiden en Newcastle. Uitstekend vertrekpunt voor een
bezoek aan Noord-Engeland of Schotland (uurtje rijden). Varen met DFDS Seaways is meer dan een overtocht, uw vakantie
begint zodra u aan boord stapt.
Heenreis: vertrek vanuit Ijmuiden om 17:30 u, met aankomst om 09:00 u (Engelse tijd) in Newcastle.
Terugreis: vertrek vanuit Newcastle om 17:00 u (Engelse tijd) met aankomst in Ijmuiden om 09:30 u.

St.Malo-Jersey of Guernsey
Duur overtocht: 1:15 u
Condor Ferries verzorgt reeds jaren overtochten tussen Frankrijk (St-Malo) en de Kanaaleilanden.
Hun vloot bestaat uit zeer comfortabele catamarans.
Indien u als voetpassagier wenst te reizen dan kan u uw wagen (betaald) parkeren op de openbare parking aan de haven.
Ook tarieven beschikbaar voor St.Malo-Jersey-Guernsey (2 eilanden)

Brussel-Zuid - London St Pancras
Met de Eurostar reist u slechts in 1u51 (snelste reistijd) van Brussel-Zuid naar hartje Londen, London St.Pancras.
Vanaf Rijsel bereikt u de Britse hoofdstad in slechts 1u20 (snelste reistijd).
Reist u liever per spoor doorheen Groot-Brittannïe dan kan u bij Beautiful Britain ook terecht voor één van de railpassen.

