
Londen 2021-2022



De kosten



Inhoud

• Vervoer

• Hotel

• Programma

• Begeleiding

• Don’t forget 



Het vervoer

Vertrek vanaf de Kikkershoek. We rijden 
met de bus naar Calais, vanaf daar nemen 
we de trein en gaan we per eurotunnel 
naar Folkstone. We gebruiken de hele reis 
dezelfde bus.



Het hotel

• Safestay Elephant and Castle

• 6 of 8 pers kamer

• Eigen badkamer

• Goed ontbijt



Highlights programma 

• Canterbury

• Tower of London

• Arsenal Football Stadium

• London Dungeon

• Jack the Ripper tour

• The British Museum

• The Shakespeare Globe

• Sight seeing

• Shop till you drop



Maandag

• Verzamelen 06.30 op de Kikkershoek

• Bezoek Canterbury

• Diner in Canterbury op eigen gelegenheid

• Naar hotel

• Avondwandeling



Dinsdag 

• Arsenal Football Stadium

• Camden Market

• British Museum

• Avond programma



Arsenal Stadion

• We brengen een bezoek aan het stadion waar een gids ons een 
rondleiding geeft. 

• Daarna krijgen we nog toegang tot het Arsenal museum.



Camden Market en 
Regent’s Park
Camden Market is de populairste markt van 
Londen. Deze markt bestaat uit 6 verschillende 
markten die bijna naadloos in elkaar overlopen. 
De wijk Camden is ook beroemd omdat Amy 
Winehouse hier gewoond heeft.



Woensdag (mavo)

• Changing of the guards.

• Wandeling door de stad.

• Tower of London

• Treasure hunt bij de Tower of London.

• Jack the Ripper vision tour.



Woensdag (Havo/Vwo)

• Changing of the guards.

• Wandeling door de stad.

• Treasure hunt bij de Tower of London.

• Jack the Ripper vision tour.



See the 
sights



Tower of 
London

Op zoek naar de geschiedenis



Jack the ripper Vision 
Tour



Donderdag (mavo)

• London Dungeon.

• Shop till you drop (Covent Garden).

• London Eye.

• Naar huis. 



London Dungeon

• https://www.youtube.com/watch?v=gSKjYfzJ
n4c

• Een reis door de gruwelijke, middeleeuwse 
geschiedenis van Londen.

https://www.youtube.com/watch?v=gSKjYfzJn4c


Donderdag (havo-vwo)

• Shakespeare Globe

• Museum of Modern Art

• Covent garden (shoppen)

• London eye.

• Naar huis 



The Globe theatre



Vrijdag
Verwachte aankomst Kikkershoek: 08.00



Begeleiding Mavo

Mevrouw Weeda (leiding ter plaatse)
Mevrouw Visser
Meneer van Dijk
Meneer Almeida
Meneer van der Laan 
Meneer van Spanje
Meneer Hachmang



Begeleiding Havo/Vwo

• Meneer de Visser (leiding ter plaatse)

• Meneer den Hartog

• Meneer Zoetewei

• Mevrouw van Ginkel

• Mevrouw Vlot



Extra kosten

• Deze reis is inclusief 4x avondeten en 3x lunch.

• Leerlingen nemen zelf lunch mee voor de maandag. 

• Extra geld is handig om evt iets extra's te kopen.



Don't forget

- Door de Brexit is een paspoort nodig om 
Engeland in te komen. De wachttijden voor
het aanvragen van een paspoort kunnen
oplopen tot 3 maanden.

- Neem je zorgpas mee!

- Neem een kopie paspoort mee



Don't forget

Van de volgende leerlingen is de inschrijving
nog niet compleet, graag even blijven:

• - Floris Mulders

• - Fenna Kraus

• - Dominik Nagy Costa

• - Rik Pegels

• - Sofie Timmers

• - Nikke de Nobel

• - Olaf van Holst

• - Kasper Leusink

• - Jack van der Linden

• -Lois Brussen

• - Bjorn Campen

• - Padrich Sterk

• - Jim Bakko

• - Ruben de Jong

• - Jeroen van Walsum

• - Jelle Klijnstra

• - Tobias Luck



Online inschrijven

• Via website Huski
Je kunt inloggen op het volgende
adres:
www.huski.nl/mijn-reis/inschrijven/

• Mavo:
Boekingsnummer: 30648
Wachtwoord: QAnGta

• Havo/Vwo:
Boekingsnummer: 31355
Wachtwoord: BcwzDK

http://www.huski.nl/mijn-reis/inschrijven/


Bedankt voor de 
aandacht

• Mocht je nog vragen hebben over 
deze reis, stuur dan een mail naar: 
s.weeda@hoekschlyceum.nl, zoek 
me op school op in lokaal 110 of 
blijf even hangen.

mailto:s.weeda@hoekschlyceum.nl

