08-daagse REIS naar ENGELAND
Met o.a.: Stratford, Oxford en Burton on the Water

‘Wegens succes herhaald’. Dat
gaat zeker op voor deze reis,
die nu inmiddels drie jaar in
ons reisprogramma staat.
We verblijven deze reis in de
prachtige Cotswolds.
Deze heuvelrug in centraal
Engeland is een streek die
sinds de 18e-eeuw eigenlijk
weinig veranderd is. Hier
vinden we naast een fraai
landschap dan ook nog vele
antiekrijke stadjes, kleine en
zeer bezienswaardige dorpen
en het oude Engelse leven.
Ons hotel staat midden in een
groot park en geldt als prima
basis voor ons zorgvuldig
samengesteld excursiepakket,
met als hoogtepunt een
bezoek aan Stratford upon
Avon, de geboorteplaats van
Shakespeare.
Kortom, een reis die wij zeer
mogen aanbevelen.

THE COTSWOLDS
1e dag: Donderdag
Al snel passeren we de grens en
rijden rechtstreeks naar Calais voor
de bootovertocht naar Dover.
Door de ‘tuin van Engeland’,
gelegen in het graafschap Kent
en over de rondweg van Londen
naar de Cotswolds, waar we eind
van de middag arriveren in ons
hotel in Tewkesbury.
2e dag: Vrijdag
Na een wat later ontbijt gaan
we eerst de omgeving van onze
standplaats verkennen met een
heerlijke rondrit door de natuur.
We rijden door typische Engelse
dorpen en u heeft al gelijk de indruk dat u in de 18e eeuw beland
bent. We houden de lunchpauze
in Cirencester en hierna vervolgen
we de rondrit door de Oostelijke
Cotswolds terug naar ons hotel
in Tewkesbury.

3e dag: Zaterdag
Na een heerlijk Engels ontbijtbuffet
rijden we naar Oxford, The City of
Dreaming Spires. Al meer dan
800 jaar is Oxford een thuis voor
royalty en geleerden. We maken
een wandeling langs alle hoogtepunten, zoals het historische
centrum en de beroemde universiteit.
Langs Burford rijden we weer
terug naar ons hotel.
4e dag: Zondag
Deze morgen rijden we een klein
stukje naar Stow on the Wold, een
antiek stadje met winkeltjes en
tearooms. Allen gelegen rondom
het fraaie marktplein, waar in
vroeger tijden één van de grootste
markten van de regio gehouden
werd. De middag houden we ter
vrije besteding en u kunt een
wandeling maken in de buurt van
het hotel.
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Intensiteit:

• Soms een wandeling
• Rustig programma
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08-daagse REIS naar
ENGELAND
Vertrek:
DONDERDAG 16 MEI 2019
Thuiskomst:
DONDERDAG 23 MEI 2019

€ 1.135,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 275,00
Reisinfo:
5e dag: Maandag
Een hoogtepunt vandaag in onze reis.
We bezoeken uitgebreid Statford
upon Avon, de geboorteplaats van
Shakespeare, de grootste schrijver die
Engeland gekend heeft. Natuurlijk
gaan we hier zijn fraaie geboortehuis bekijken, maar ook het Royal
Shakespeare theatre en de Anne
Hathaway’s cottage, de enorme
boerderij en schitterende tuinen van
de echtgenote van Shakespeare. In
de loop van de middag brengen we
dan nog een bezoek aan de Butterfly
farm, waar honderden spectaculaire
en kleurrijke vlinders leven in een
tropische omgeving.
6e dag: Dinsdag
Vandaag gaan we optimaal genieten
van de natuur in de Cotswolds,
gecombineerd met leuke tussenstops in dorpjes en stadjes waar de
tijd heeft stil gestaan. We rijden naar
onze eerste stop in Bibury, gelegen
aan het riviertje de Coln en zeer
bekend vanwege de zogenaamde
Arlington Row. Dit zijn oorspronkelijk
14e eeuwse huisjes. Hierna vervolgen
we onze rit door de Cotswolds en
brengen nog een bezoek aan Bourton
on the Water. Ook deze plaats behoort
tot de mooiste van de streek.
We brengen hier een bezoek aan

’The Model Village’, het Madurodam
van de Cotswolds, met allemaal
mooie miniatuurhuisjes.
7e dag: Woensdag
Uiteraard mag een bezoek aan een
Engelse tuin niet in ons programma
ontbreken, zeker niet in deze
mooie tijd van het jaar. Vanmorgen
bezoeken we het Batsford Arboretum,
met één van de grootste collecties
bomen en planten van het land.
Na de lunchpauze rijden we naar
Toddington waar we instappen in
een oude diesel- of stoomtrein van
de Warwickshire spoorlijn, die
kronkelt door het fraaie landschap.
In Cheltenham heeft u de tijd om
heel even de benen te strekken en
rond te kijken voordat we weer
terugrijden naar Toddington en
vervolgens terug naar ons hotel.
e

8 dag: Donderdag
Helaas nemen we afscheid van ons
gastvrije hotel, maar we hebben een
mooie rit voor de boeg. Via Gloucester,
Swindon en Reading rijden we naar
Folkestone, waar we aan boord
rijden van de trein die ons in circa
een half uur naar Calais zal brengen.
Via Brugge en Gent naar ons
afscheidsdiner, waar we nog even
napraten over deze fijne reis.

REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
16/23 mei:
Hotel Hilton Tewkesbury - Engeland

Hotelinfo:
We verblijven in een voormalig
Victoriaans landhuis, aan de rand van
een park, midden in de Cotswolds.
Het hotel beschikt over een gezellig
restaurant, lounge en zwembad. De
kamers zijn voorzien van douche/bad
en toilet, TV en haardroger. ’s Morgens
heeft u een ontbijtbuffet en ’s avonds
een driegangendiner of buffet.
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