
 

 

 

BALIEREIS ‘20: YORK-CRUISE 
 

donderdag 26 tot zondag 29 maart 2020 
 
 

 
 

Geachte confraters, 
 
Bam! Vergeet de dure Eurostar of vervuilende Ryanair-vluchten. Dit jaar is er geen plaats voor 
vliegschaamte maar  pakken we het oldskool, en tegelijk heel futureproof aan. In het (wellicht?) post 
Brexit-tijdperk gaan we per boot naar Groot- Brittanië om het noorden van Engeland te verkennen!  
 
 

De Conferentie Jonge Balie Kortrijk biedt u van 
donderdagavond 26 maart tot zondagmorgen 29 maart 
2020 een minicruise en citytrip aan naar één van de 
gezelligste stadjes van Noord-Engeland, York.  
 
York is gekend voor zijn prachtige kathedraal, 
stadsomwallingen, autovrij en Middeleeuws historisch 
stadscentrum, en uiteraard de vele gezellige pubs en 
restaurants die we met z’n allen zullen ontdekken,… Ook de 
groene omgeving van York is typisch Brits en verdient een 
bezoekje. Het bestuur zal een toeristisch programma 

uitstippelen met ook voldoende tijd voor vrije momenten, cheers!. 
 



 
We maken de kanaalovertocht tussen Zeebrugge en Hull met 
P&O Ferries. De ferryboot biedt voor elk wat wils : een sfeervol 
dek, gezellige bars waar we de banden kunnen aanhalen, 
verschillende shops...  
 
Zowel op de heen- als terugweg overnachten we in een 
aangename tweepersoons-kajuit mét Noordzeezicht om goed 
uitgerust op de bestemming aan te komen. Aan boord genieten 
we samen van een heerlijk avondmaal en een Engels ontbijt in 
buffetvorm.  

 
 

Een goed gevuld programma met ontspanning, zij aan zij 
met een Kortrijks confrater wordt aangeboden voor een 
bijzonder aantrekkelijke prijs van 300,00 EUR (leden) / 
350,00 EUR (niet-leden).  
 
In York verblijven we in het 4**** sterren DoubleTree by 
Hilton York (https:// doubletree3.hilton.com), gelegen in 
het centrum van York. Ontbijt en avondmalen zijn 
inbegrepen in de prijs. Ook het vervoer naar de ferry en 
ter plaatse wordt geregeld door het bestuur en is 
inbegrepen in de prijs. 
 

 
Samenvattend : 

• vertrek:   donderdagavond 26 maart 2020 omstreeks 16u00 te Kortrijk, overnachting met  
   avondmaal met P&O Ferries, aankomst te Hull/York omstreeks 10u 

• verblijf:   1 nacht in York, inclusief ontbijt  

• terugreis:   zaterdagnamiddag 28 maart 2020 omstreeks 18u30 te Hull – overnachting met  
   avondmaal met P&O Ferries 

• aankomst:   zondag vermoedelijk rond 10 uur 

 
Wat zit niet in de prijs? 
• Middagmalen 

• persoonlijke uitgaven  

 
Met de nodige activiteiten belooft het een goed gevuld programma te worden en hoeft u slechts één 
dag op uw geliefd kantoor te missen. Ook uw partner is uiteraard meer dan welkom. 
 
Inschrijven kan door een mail te sturen naar Mr. Bram Van den Bunder 
(bram.vandenbunder@advocaat.be) met mededeling van de naam van de deelnemer(s) en dit tegen 
uiterlijk 31 januari 2020. Bram bevestigt of er nog plaats is. Uw deelname is definitief na betaling van 
het voorschot ten belope van 150 euro. Wees zeker van uw inschrijving, annulatie is niet mogelijk! 
 
De plaatsen zijn beperkt tot een 18-tal plaatsen.  
  
Onze ervaring leert dat echte verbroedering tussen advocaten op een baliereis gebeurt. Wij hopen u 
dan ook talrijk te mogen ontmoeten op wat ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring wordt.   
 
We kijken er alvast naar uit om u te mogen verwelkomen!  
 

Met confraternele groeten,  
Het bestuur  
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VOLG ONS ONLINE!  
 

 
 

 

  
Datum   donderdag 26 tot en met zondag 29 maart 2020 
Plaats   York 
Kostprijs  300 euro (leden) / 350 euro (niet-leden) 
   IBAN BE43 6301 3850 0501 met referentie ‘baliereis+ naam’ 
Inschrijven?  mailen naar bram.vandenbunder@advocaat.be - tegen 31 januari 2020 
   Opgelet! Plaatsen beperkt 

Contactpersoon Bram Van den Bunder, Maxim Mittenaere en Simon Vereecke 

 

 

Met confraternele groeten,  

 

Het bestuur 

 

Met dank aan onze partners: 
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