
East of Engeland 2018 
Maandag 15 Oktober t/m Zaterdag 20 Oktober 

 

Hierbij weer een programma van onze jaarlijkse reis…. Een hele uitdaging om het voor een 
ieder naar hun zin te maken maar ik hoop dat het u weer aanspreekt en we u weer mogen 

begroeten in de touringcar… veel leesplezier 
 
Als er vragen zijn horen we het graag …. neem gerust vrijblijvend contact met ons op !  

 

Het hotel voor dit jaar : Holiday Inn Peterborough West, Peterborough www.ihg.com 

 

  

 
 
U reist met een zeer comfortabele touringcar, die uiteraard voorzien is van alle gemakken 
die we nodig kunnen hebben onderweg. De modernste technieken, maar natuurlijk ook met 

een Minibar en Toilet. www.amz.nl 
 

EXTRA Voorwaarde 
 
Bij de stijging van het Engels Pond met meer dan 5% behouden wij het recht voor de 

reissom aan te passen. Uiteraard wordt dit pas aan de gasten doorberekend als alle 
Nederlandse reis-organisaties hiertoe over gaan. 
 

Wijzigingen voorbehouden ! 

 
 
 

Familie Sauerbier, p/a Van Tilburghstraat 23, 4438 AJ Driewegen 
sheed@zeelandnet.nl of sauerbier@hetnet.nl of Tel. 0111-414146 

mailto:sheed@zeelandnet.nl
mailto:sauerbier@hetnet.nl


East of Engeland 2018 
Maandag 15 Oktober t/m Zaterdag 20 Oktober 

 

Maandag  
 

Als de groep compleet is rijden we naar het westland en bezoeken we het Joop Stolze 
Classic Cars. Een unieke verzameling van een liefhebber van klassieke sportwagens. Een 
verzameling die in 1976 begonnen is en is uitgegroeid tot vele honderden auto’s. 

Na een leuk bezoek rijden we naar Hoek van Holland voor het diner aan boord van de Stena 
Line om vervolgens ook aan de overtocht naar Engeland te beginnen. 

 
Dinsdag    
 

Als we in engeland aankomen rijden we naar het Forncett Steam museum waar we een 
aantal mooie stoommachines kunnen bewonderen zoals 1 van de stoommachines uit de 
tower bridge. www.forncettsteammuseum.co.uk In de middag rijden we naar het Charles 

Burrell  Museum, waar de geschiedenis van de Burrell kunnen volgen….Een 
geschiedenisles van de indrukwekkende collectie, een mooie collectie die ook zeker een 

bezoekje waard is. www.thecharlesburrellmuseum.com 
In de middag rijden we naar het hotel in Peterborough voor diner en overnachting. 
 

Woensdag  
 

Vandaag zoeken we het lekker dichtbij ons hotel en blijven we in de buurt van 
Peterborough. We bezoeken vandaag de Nene Valley Railway, waar we lekker de tijd nemen 
om rond te kijken, uiteraard een rit te maken met de stoomtrein en er ook nog tijd is om 

even in Peterborough zelf te kijken mocht u uitgekeken zijn bij de treinen…. 
www.nvr.org.uk 
 

Donderdag  
 

Ook dit jaar is het weer mogelijk om de reis te combineren met de mooie modelbouwshow 
in Engeland en dus een bezoek vandaag aan de Midlands Model Engineering Exhibition, 
Royal Leamington Spa. www.midlandsmodelengineering.co.uk  

Als u daar dit jaar geen zin in heeft is er de mogelijkheid om zelf de tijd door te brengen in 
Coventry, waar u onder andere ook een transport museum kan vinden maar waar u zeker 
ook de mooie cathedraal kunt bezichtigen of lekker kunt winkelen. 

 
Vrijdag  

 
Een bezoek aan het Bressingham Steam museum mag ook zeker deze reis niet ontbreken. 
Ook hier is weer van alles moois te zien, Narrow Gauge treinritjes te maken en niet te 

vergeten natuurlijk de Gallopers. www.bressingham.co.uk 
 

Zaterdag  
 
Eenmaal terug in nederland rijden we richting het mooie zeeuwse landschap, via een leuke 

toeristische kustroute rijden we door de Westerscheldetunnel naar Sas van Gent waar we 
een bezoek gaan brengen aan het Industrieel Museum Zeeland. Hier zijn veel 
gebruiksvoorwerpen te zien van de afgelopen eeuw, is er een stoom aangedreven 

luchtcompressor en kun je het proces van het maken van suiker volgen. 
www.industrieelmuseumzeeland.nl 

Afsluitend zullen we nog ergens een afsluitend diner inplannen om vervolgens moe maar 
voldaan huiswaarts te keren. 

http://www.forncettsteammuseum.co.uk/
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Mee naar Engeland ?? 

 
Opgeven kunt u zich door middel van het inschrijfformulier, welke u bij dit programma ook 
inmiddels heeft aangetroffen. Tevens vind u evt. het Verzekeringenformulier, uitleg hierover 

vind u een stukje verder in het programma ! Wij verzoeken u vriendelijk dit zo volledig 
mogelijk in de vullen ! Sommige gegevens zijn erg nuttig mocht er onderweg onverhoopt 

toch iets gebeuren… 
         
De Prijs 

 
De reis komt op  €  865 euro per persoon. 

 
Dit is op basis van Half Pension (logies, ontbijt en diner) en inclusief alle entreegelden. 
Indeling in 2 persoonskamers, boekt u alleen dan doen wij ons best voor een geschikte 

kamergenoot of u betaald extra voor een één persoonskamer. 
 
Voor deze reis heeft u een geldig paspoort of identiteitskaart nodig !! 

 
Één-persoonskamer 

 
De kosten voor een één-persoonskamer komen dit jaar op € 320 ( 3 nachten hotel)  
(dit geldt niet voor de boot, aan boord is er een indeling in 2-persoonshutten) 

 
Reis- en Annulerings Verzekering 

 
Als u op reis gaat is het aan te raden om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, 
deze is dus NIET INBEGREPEN, maar wel mee te boeken via het aparte EXTRA 

inschrijfformulier, als extra service. (Als u Reis- en Annuleringsverzekering Boekt dan word 
er maar 1 x poliskosten a 3,50 euro berekend) De werkelijke kosten zullen iets afwijken van 
onderstaande bedragen, het juiste bedrag laten we u weten en zal in oktober met u worden 

afgerekend …. 
 

 Reisverzekering :   13,00 euro per persoon 
 

 Annuleringsverzekering :  Bij een 2 persoonskamer ongeveer 55 euro per persoon 
Bij een 1 Persoonskamer ongeveer 75 euro per persoon 

 
 
Betalingsvoorwaarden 

 

 Aanbetaling van € 200,00 bij uw AANMELDING, aanmelden voor 1 Augustus !!! 

 

 Laatste betaling uiterlijk op 1 Augustus !!!!! 

 

 Sparen op de rekening is mogelijk !! 

 
Bankrekening nummer Engelandreis 

 
Het Bank Rekeningnummer ABN-AMRO NL56ABNA0510646158 
t.n.v. Sauerbier – Zierikzee (o.v.v. engelandreis  2018) 


