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5-daagse vliegreis naar Londen  
met excursies per touringcar en verkenningen te voet 
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Ga mee met + IN DE MODE 

en… 
 

• Sta stil en word stil van de werken van de Finse kunstenares Helene Schjerfbeck die 

te zien zijn op de unieke tentoonstelling in de Royal Academy 
• Bezoek tevens de beroemde Summer Exhibition in diezelfde Royal Academy en 

bewonder het werk van veelbelovende amateurs, maar ook beroemdheden  
• Geniet van een schitterend panorama met een glaasje champagne in de hand in 

de hoogste wolkenkrabber van Europa, de spraakmakende Shard van Renzo Piano 

• Bekijk het bijzondere Design Museum van Rem Koolhaas  
• Maak een boottochtje over de Thames, zie al varende de futuristische City Hall en 

de Millenium Bridge en bezoek het Museum van de Waaier in Greenwich en geniet 
van een heerlijke Afternoon Tea in de elegante Orangerie  

• Maak van de gelegenheid gebruik in alle rust ’s avonds in een bijna lege zaal te zitten 

mijmeren bij Rothko in Tate Modern  
• Laat je verrassen door de opzienbarende collecties van wereldberoemde galeries zoals 

Saatchi, Newport Street Gallery van Damien Hirst en Serpentine Gallery   
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Groepsreis, met ruimte voor de eigengereide reiziger 

Deze unieke en verrassende groepsreis heeft een uitgekiend programma dat uitgevoerd 
wordt door ervaren liefhebbers die met passie en enthousiasme en kennis van zaken 

inleidingen en wandelingen zullen verzorgen.  

Daarnaast is er ook voldoende ruimte voor eigen invulling en beleving van het bruisende 
Londen: de diverse musea en galeries kunnen na een introductie op eigen wijze en in eigen 

tempo verkend worden en na het excursieprogramma is er vaak alle ruimte om de rest van 
de avond naar eigen behoefte in te vullen, de stad op eigen gelegenheid verder te 

verkennen, te dineren en/ of op een terrasje neer te strijken. Dat betekent wel op aantal 
dagen te voet of per openbaar vervoer terugkeren naar het hotel. Overdag maken we veelal 
gebruik van een touringcar met chauffeur, de kortere verkenningen te voet doen we in een 

gemoedelijk tempo.   

Ons moderne en comfortabele hotel  

ligt op loopafstand van gezellige restaurants, cafés en een aantal bezienswaardige 
bezienswaardigheden en de kamers zijn voorzien van alle gemakken die je in een modern 

hotel mag verwachten.  
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Korte beschrijving van het programma  
Dag 1. Vertrek uit Nederland & Londen aan onze voeten en een glaasje champagne in de 

hand in The Shard  

Op de luchthaven wacht een comfortabele touringcar om ons naar het hotel in Londen te brengen. In 

de middag maken we een korte wandeling naar the Shard om onze komst te vieren met een 

schitterend uitzicht en een glaasje.  

 

Dag 2. Rebelse kunst, historische waaiers en traditionele Afternoon Tea   

Vandaag gaan we eerst met de touringcar naar de opzienbarende galerie van Damien Hirst, Newport! 

In de middag bereiken we na een kort boottochtje Greenwich, waar we een bezoek brengen aan een 

museum dat in het teken staat van waaiers. In de Orangerie mogen we tenslotte van een heuse 

Afternoon Tea genieten. De touringcar brengt ons weer terug naar het hotel.  

 

Dag 3. Zomerse tentoonstelling en alle tijd voor Londen   

De touringcar brengt ons naar the Royal Academy, waar zowel de tentoonstelling van het werk van de 

alom geliefde Finse kunstenares Helene Schjerfbeck als ook de beroemde Summer Exhibition te 

bezoeken zijn. Daarna is er alle tijd om Londen op eigen gelegenheid te verkennen. Wordt het The 

National Gallery of “in het spoor van Banksy”, shoppen (we hebben een modedeskundige bij ons, die 

heeft vast hele goede tips!) of moderne architectuur van bijvoorbeeld Norman Foster? En ga je na het 

diner nog heerlijk namijmeren in Tate Modern vlakbij ons hotel?  
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Dag 4.  Design en kunst in/ en moderne architectuur  

 

Bewonder vandaag modern en eigentijds design en kunst in eigentijdse architectuur in het Design 

Museum van Rem Koolhaas en in The Serpentine Gallery met een nieuwe vleugel van niemand minder 

dan architecte Zaha Hadid.  

 

Dag 5. Saatchi Gallery en vertrek naar Nederland  

 

Een bezoek aan de beroemde Saatchi Gallery is altijd een verrassende ervaring: een mooie afsluiting 

van onze reis Verrassend Londen!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Wijzigingen voorbehouden  

We hebben het reisprogramma zorgvuldig uitgestippeld en georganiseerd. Toch kan het een enkele keer en om 
verschillende redenen nodig zijn om een wijziging in het programma aan te brengen. Op (inter-)nationale en/of 
religieuze feestdagen, bijvoorbeeld, kunnen programmaonderdelen in een andere volgorde worden uitgevoerd. 
Ook kan een programmaonderdeel daardoor in zijn geheel komen te vervallen. Wij hopen dat u daar begrip voor 
heeft.   
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PRAKTISCHE ZAKEN 

Verrassend Londen  

 

met Uit de Kunst, In de Mode en SRC Reizen op Maat 
 

5-daagse vliegreis naar Londen   
met excursies per touringcar en verkenningen te voet 

 

1 t/m 5 augustus 2019 
 
 
Organisatie 

De reis wordt georganiseerd door SRC Reizen in Groningen, een reisorganisatie die vanzelfsprekend 

aangesloten is bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds. Het programma is samengesteld en wordt 

uitgevoerd door Uit de Kunst - Saskia K. Goddijn en In de Mode – John van Heesen.  

 

Toelichting organisatie 

De reis is bedacht en wordt begeleid door Uit de Kunst, Saskia Goddijn. De reis wordt georganiseerd 

door een reisorganisatie: SRC Reizen in Groningen. Het honorarium van bedenker en begeleider Saskia 

Goddijn en de kosten van zaken zoals vervoer, verblijf en entrees maken deel uit van de uiteindelijke 

reissom.  

 

Dit betekent dat 

De reis geboekt wordt bij de reisorganisatie (SRC Reizen) en dat Saskia Goddijn niet aansprakelijk is 

voor eventuele problemen die te maken hebben met de daadwerkelijke organisatie van de reis, zoals 

het vervoer en hotels, daarvoor is de reisorganisatie SRC Reizen, verantwoordelijk.  

Indien u genoodzaakt bent een geboekte reis te annuleren, u de bij SRC Reizen geboekte reis ook 

annuleert bij SRC Reizen.  

 
 
 
 

 
Wijzigingen voorbehouden  
We hebben het reisprogramma zorgvuldig uitgestippeld en georganiseerd. Toch kan het een enkele keer en om 
verschillende redenen nodig zijn om een wijziging in het programma aan te brengen. Op (inter-)nationale en/of 
religieuze feestdagen, bijvoorbeeld, kunnen programmaonderdelen in een andere volgorde worden uitgevoerd. 
Ook kan een programmaonderdeel daardoor in zijn geheel komen te vervallen. Wij hopen dat u daar begrip voor 

heeft.  
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Reissom: € 1149,00 

 

Toeslag eenpersoonskamer: € 285,00 
 
 
Reissom inclusief 

 
• Vlucht Nederland – Londen v.v.  
• Inleidingen en begeleiding Saskia Goddijn en John van Heesen  

• Transfer met touringcar luchthaven – hotel  
• 4 overnachtingen in het moderne en comfortabele hotel Ibis Style London Southwark, 

nabij de Thames en Tate Modern 
• Op basis van logies en uitgebreid ontbijt  
• Excursies in Londen per touringcar en te voet  

• Entree The Shard + een glaasje champagne  
• Boottochtje over de Thames naar Greenwich 

• Entree Fan Museum in Greenwich met korte rondleiding  
• Uitgebreide Afternoon Tea in de Orangerie van Fan Museum  

• Entrée Royal Academy, Helene Schjerfbeck en Summer Exhibition   
• Entree alle in het excursieprogramma genoemde musea & galeries  
• Audiosysteem  

• Honorarium Saskia Goddijn  
• Calamiteitenfonds  

• Toeristenbelasting  
• 100% CO₂-compensatie van uw reis: de uitstoot van het vervoer en het verblijf wordt 

door SRC Reizen gecompenseerd 

 
Niet inbegrepen 

• Ruimbagage € 50 per persoon  

• Transfer woonadres – Schiphol v.v.  
• Lunches 
• Diners  

• Reis- en/of annuleringsverzekering 

• Fooien lokale chauffeurs 
 
 

 
Wijzigingen voorbehouden  
We hebben het reisprogramma zorgvuldig uitgestippeld en georganiseerd. Toch kan het een enkele keer en om 

verschillende redenen nodig zijn om een wijziging in het programma aan te brengen. Op (inter-)nationale en/of 
religieuze feestdagen, bijvoorbeeld, kunnen programmaonderdelen in een andere volgorde worden uitgevoerd. 
Ook kan een programmaonderdeel daardoor in zijn geheel komen te vervallen. Wij hopen dat u daar begrip voor 
heeft. 

mailto:s.vandermaat@srctravel.nl


  

 
 

          

Uw reisorganisator   
Sietske van der Maat  
s.vandermaat@srctravel.nl       
050 3 663 236 
  

 
 

Hotel Ibis Style Southward  
Ons moderne en comfortabele designhotel heeft een fijne ligging nabij de Thames. In de buurt vind je 

meerdere gezellige restaurantjes en cafés en een heel aantal bezienswaardigheden zoals The Shard, 

Tate Modern, London Bridge, The Gherkin van Norman Foster, maar ook Sant Paul’s Cathedral 

bevinden zich op loopafstand. Het hotel beschikt over een restaurant, een bar/lounge. De kamers 

beschikken over gratis wifi, een flatscreentelevisie met satellietzenders, een koffiezetapparaat/ 

waterkoker, een haardroger en een (laptop)kluis.  

Zie ook: Ibis Styles London Southwark 

 

Vluchtschema  
De vluchten worden uitgevoerd door KLM  

 

01-08-2019 KL 1009 Amsterdam – Londen Heathrow 10.15 – 10.45 uur  

 
05-08-2019 KL 1020 Londen Heathrow – Amsterdam 16.05 – 18.20 uur 
 

De aangegeven tijden zijn lokale tijden. Dit betekent dat er rekening is gehouden met het tijdsverschil 

tussen uw vertrekplaats en de plaats van bestemming.  

 
Minimum aantal deelnemers: 25  

 
Uiterlijke inschrijfdatum: 1 april 2019 
 
AANMELDEN? Klik    

(of op de link in het mailvenster) HIER 
 
Vol is vol!  
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Grensdocumenten   
Houdt u er rekening mee dat u bij aanvang van de reis in het bezit bent van een, voor uw bestemming, 

geldig grensdocument en de eventueel benodigde visa. Meer informatie over deze documenten vindt u 

op https://www.src-reizen.nl/algemene-informatie.  

 
Verzekeringen  
Wij adviseren u om altijd goed verzekerd op reis te gaan. U kunt kiezen voor een reis- en/of een 

annuleringsverzekering. Denkt u eraan dat de annuleringsverzekering binnen 7 dagen na boeking 

afgesloten dient te worden. Zo gaat u zonder zorgen op vakantie. Meer informatie over verzekeringen 

vindt u op https://www.src-reizen.nl/algemene-informatie.  

 

Algemene Voorwaarden  
Voor meer informatie over de algemene voorwaarden die betrekking hebben op uw reis, prijsinformatie 

en de wijze waarop u uw reis kunt reserveren kunt u kijken op https://www.src-reizen.nl/algemene-

informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Wijzigingen voorbehouden  
We hebben het reisprogramma zorgvuldig uitgestippeld en georganiseerd. Toch kan het een enkele keer en om 
verschillende redenen nodig zijn om een wijziging in het programma aan te brengen. Op (inter-)nationale en/of 
religieuze feestdagen, bijvoorbeeld, kunnen programmaonderdelen in een andere volgorde worden uitgevoerd. 

Ook kan een programmaonderdeel daardoor in zijn geheel komen te vervallen. Wij hopen dat u daar begrip voor 
heeft.  
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