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The Hants
(Hampshire, Groot

6 tot en met 10 juli 2015

 

Beste vrienden, 

Na eerdere schitterende buitenlandse reizen van de KBC Classic Car Club naar Luxemburg, 

Normandië, Wales, de Périgord en in 2014 nog de Champagnestreek, nodigen we jullie uit om samen 

met ons opnieuw het kanaal over te steken en de prachtige streek van het graafschap Hampshire, 

bijgenaamd “Hants”, te bezoeken.

We bieden jullie mooie ritten aan

en bezoeken aan het bekende National Motor Museum en de site van Stonehenge.

Het graafschap Hampshire ligt aan de zuidkust en 

begrippen zonnige klimaat.  Dat belooft!

 

Data en hotel 

De reis gaat door van maandag 

Romsey in hotel “The Potters Heron” (

tussen Romsey en Winchester aan de A3090

We verwachten je op maandag 6 juli rond de klok van 17u in het hotel
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The Hants-tour
(Hampshire, Groot-Brittanië) 

6 tot en met 10 juli 2015 
 

Na eerdere schitterende buitenlandse reizen van de KBC Classic Car Club naar Luxemburg, 

, Wales, de Périgord en in 2014 nog de Champagnestreek, nodigen we jullie uit om samen 

met ons opnieuw het kanaal over te steken en de prachtige streek van het graafschap Hampshire, 

bijgenaamd “Hants”, te bezoeken. 

aan door het befaamde natuurpark New Forest, over het Isle of Wigth, 

en bezoeken aan het bekende National Motor Museum en de site van Stonehenge.

 

Het graafschap Hampshire ligt aan de zuidkust en is populair bij toeristen vanwege het naar Engelse 

.  Dat belooft! 

maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli 2015.  We verblijven in de buurt van 

Romsey in hotel “The Potters Heron” (http://www.potters-heron.co.uk) in 

en Winchester aan de A3090 (Winchester Road). 

We verwachten je op maandag 6 juli rond de klok van 17u in het hotel. 
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tour 

Na eerdere schitterende buitenlandse reizen van de KBC Classic Car Club naar Luxemburg, 

, Wales, de Périgord en in 2014 nog de Champagnestreek, nodigen we jullie uit om samen 

met ons opnieuw het kanaal over te steken en de prachtige streek van het graafschap Hampshire, 

t befaamde natuurpark New Forest, over het Isle of Wigth, 

en bezoeken aan het bekende National Motor Museum en de site van Stonehenge. 

is populair bij toeristen vanwege het naar Engelse 

.  We verblijven in de buurt van 

 Ampfield (Romsey), 
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Kanaalovertocht 

Er zijn diverse mogelijkheden om het kanaal over te steken.  De bekendste zijn de ferry Calais-Dover 

van P&O-ferries (http://www.poferries.be) en de Shuttle (http://www.eurotunnel.com/uk/kanaal-

tunnel/home/) door de Kanaaltunnel van Calais-Folkstone.  Maar er is natuurlijk ook nog de ferry 

vanuit Duinkerken van DFDS Seaways (http://www.dfdsseaways.nl) van Duinkerken naar Dover. 

Prijzen varieren al naargelang de gekozen opties (vast tijdstip of mogelijkheid om boot/trein vroeger 

of later te nemen).  Goed vergelijken is de boodschap!  Reistijd via de ferry Calais-Dover is ongeveer 

1u30.  Via de ferry Duinkerken-Dover 2u.  Met de trein Calais-Folkstone ongeveer 35 minuten.  Je 

moet uiteraard wel tijdig ter plaatse zijn om je aanwezigheid te bevestigen. 

De kost voor de overtocht is niet inbegrepen in het totaalpakket van de reis.  Je zorgt dus zelf voor de 

boeking van de kanaalovertocht ! 

Bepaal je vertrekmoment voor boot of trein in overeenstemming met je gewenste reisroute (zie punt 

hierna) en de tijd die je daarvoor nodig denkt te hebben.  Denk eraan, het is vakantieperiode:  boek 

dus tijdig je overtocht. 

 

Reisroute Verenigd Koninkrijk 

De snelste route van Dover of Folkstone naar Romsey is over de snelwegen M20, M26, M25 en M3.  

Dat is ongeveer 230 km/145 mi.  Zonder stop zou je dit op 2,5 à 3u kunnen doen. 

De leukste route is natuurlijk langs de kust via Folkstone, Hastings, Brighton, Worthing, Chichester 

naar Southampton en Romsey.  Die afstand is ongeveer 245 km/150 mi.  Dat kost natuurlijk een pak 

meer tijd.  Reken op je gemak zeker 4 à 5 uur.  Aan het strand van Hastings is anders wel een mooie 

plek om te stoppen en natuurlijk is ook Brighton met haar beroemde pier een aanrader. 

 

Wat kost het? 

Op basis van twee personen per kamer, kost dit pakket 830 euro per koppel.  Voor een kamer met 

een koppel en een (klein) kind, komt dit op 980 euro. 

In deze prijs zijn de welkomstdrink, vier ontbijten (met drank) en vier avondmalen (zonder drank) 

inbegrepen.  Ook inbegrepen zijn het bezoek aan het National Motor Museum in Beaulieu, het 

bezoek aan de site van Stonehenge en de kost (per wagen) voor de ferry heen en terug naar het Isle 

of Wight. 

Niet inbegrepen zijn de kosten voor drank bij de avondmalen, de kosten van bezoeken op het Isle of 

Wight, dranken of maaltijden tijdens de ritten. 



   
 

 

 

Roadbook  - 3 - 

Auteurs :  Marc Kaptein en Joris Huybens juli 2015 KBCCCC_hampshire_uitnodiging.doc 

 

Hoe inschrijven? 

Inschrijven doe je door het volledig ingevulde inschrijvingsformulier via e-mail te versturen naar 

kaptein@telenet.be.  Inschrijven kan tot en met 28 februari.  Maar gezien het beperkt aantal 

plaatsen, zou het kunnen dat we de inschrijvingen al eerder moeten stopzetten.  Bij interesse snel 

inschrijven, dus. 

Vergeet op het inschrijvingsformulier ook niet om de gegevens van je wagen volledig in te vullen.  

We hebben deze nodig om de overtocht naar het Isle of Wight te boeken. 

Bij inschrijving schrijf je dadelijk ook het voorschot over (zie volgend puntje, “wanneer en waar 

hoeveel betalen?”). 

 

Wanneer en waar hoeveel betalen? 

We verwachten een voorschot van 300 EUR per kamer bij inschrijving.  Geen voorschot = geen 

inschrijving! 

Het saldo verwachten we dan uiterlijk tegen 20 mei. 

Het rekeningnummer is “BE08 7380 4221 3513” op naam van de KBC Classic Car Club. 

 

Hoeveel plaatsen? 

De plaatsen zijn beperkt:  er zijn 20 kamers gereserveerd.  Snel inschrijven is dan ook de boodschap.  

Wie eerst komt, eerst maalt! 

De plaatsen worden bepaald op basis van tijdstip van overschrijving en e-mail.  Indien meer vraag 

dan aanbod, wordt (uiteraard) voorrang gegeven aan leden van de KBC Classic Car Club én aan die 

leden die al eerder hebben deelgenomen aan onze buitenlandse reizen. 

 

Tot binnenkort in Hampshire? 

 

Met vriendelijke groeten, 

Marc Kaptein en Joris Huybens. 


