
 
 

 
PERSBERICHT 
 

REIZEN MET P&O FERRIES NAAR GROOT-BRITTANNIË IN 2017 : 
 

NU VOORDELIG BOEKEN ! 
 
Heb je plannen om volgend jaar naar Groot-Brittannië te reizen dan kun je maar 
beter zo snel mogelijk boeken bij P&O Ferries. De vroegboekactie van de 
ferrymaatschappij is immers zo aantrekkelijk dat je meteen vakantieplannen gaat 
smeden voor Engeland, Schotland of Wales. 
 
2017 het Jaar van Groot-Brittannië ! 
Met de voordelige koers van het pond wordt 2017 hét jaar om naar Groot-Brittannië te 
reizen. Boek dus maar snel een leuke cottage, een B&B of een aardig hotel en als dat voor 
mekaar is dan regel je meteen het transport. Je profiteert dan van de vroegboekactie  
bij P&O Ferries. Je hebt tijd tot uiterlijk 16 januari 2017 en de boeking is geldig voor 
alle reizen tussen 1 april en 30 december 2017. Hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger. 
 
De korting, die kan oplopen tot 20 %, is geldig op de verbinding Zeebrugge – Hull. Deze 
lijn is de logische reisroute naar een hele reeks vakantiebestemmingen met naam. Droom 
je bijvoorbeeld van een verblijf in het Lake District, van een rondreis door Northumbria 
of naar Loch Ness, van een wandelvakantie langs Hadrians Wall of van een natuur- en 
cultuurreis in Yorkshire dan is P&O Ferries je aangewezen transportpartner. In de 
vooravond rij je met de wagen aan boord van de ferry in Zeebrugge en na een nachtelijke 
overtocht kom je ‘s ochtends uitgerust aan in Hull. De havenstad aan de oostkust van 
Engeland is de ideale uitvalsbasis voor snelle verbindingen naar tal van aantrekkelijke 
vakantiebestemmingen in alle windrichtingen.  
 
Waarom nog langer twijfelen? Met de ferry heb je geen last van files en op de ferry geniet 
je van leuke shops, bars, restaurants, ontspanning, kinderspeelruimtes en een aardige 
cabine met sanitair om lekker uit te rusten.  
 
Prijs ? Vanaf € 169 voor 2 personen, inclusief auto (enkele reis) waarin je zoveel 
bagage stopt als je maar wilt.  Ook dat is mooi meegenomen! 
 
Boek nu meteen, online of bel 02 808 50 20.  
Info: www.poferries.com  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie: P&O Ferries onderhoudt de meeste overtochten naar het Verenigd 
Koninkrijk, met een dagelijkse nachtelijke passagiersdienst Zeebrugge-Hull en Rotterdam-
Hull, met 23 overtochten per dag, enkele reis, tussen Calais en Dover, met de verbindingen 
Liverpool-Dublin en Cairnryan-Larne op de Ierse Zee. 
 
Voor informatie en beeldmateriaal contacteer roos@glenaki.com of lien@glenaki.com,  
T 050 61 04 14 (Roos) en T 050 61 42 15 (Lien) 
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