06-Daagse REIS naar ENGELAND
Met o.a.: Cambrigde, Warwick en lavendel

Een nieuwe reis in ons
programma naar een voor
velen onbekend gebied, maar
een streek die zeer de moeite
waard is. Voor de liefhebbers
van natuur, cultuur en tradities
is Engeland al vele jaren een
favoriete bestemming en dit
gebied eigenlijk een must.
Maar ook diegene dit nog niet
kennen zullen verliefd worden
op dit land.
Northampton ligt op de grens
waar het vlakke landschap
overgaat in een mooi glooiend
gebied en ligt perfect voor het
maken van mooie uitstapjes in
de omgeving. Het graafschap
Northampshire biedt een rijke
schakering van alles wat
Groot-Brittannië groot maakt.
Samen met ons uitstekende
hotel maken we er een mooie
reis van.

LOVELY EAST MIDLANDS
1e dag: Donderdag
Na de ophaalroute en de kennismaking met de andere deelnemers
rijden we door België en langs
Brugge naar Calais voor de bootovertocht naar Dover. Als we bij
Dover arriveren heeft u prachtig
zicht op de beroemde ‘White
Cliffs of Dover’. Door de ‘tuin van
Engeland’, gelegen in het graafschap Kent en via de rondweg
van Londen naar ons hotel in
Northampton voor diner en
overnachting.
2e dag: Vrijdag
We maken er meteen een mooie
excursiedag van, want Cambridge
staat op ons programma. Met een
leuke route binnendoor rijden we
naar deze bijzondere universiteitsstad, gelegen aan de rivier de
Cam. U ziet er uiteraard stijlvolle
universiteitsgebouwen en ook

mooie kanalen rond het centrum.
Uiteraard gaan we ook mee op een
gondelvaart om de stad vanuit een
ander perspectief te bewonderen.
Na de lunchpauze zien we nog de
prachtige historische Kings College
Chapel en de botanische tuinen van
Cambridge. Dit mooie groene deel
van de stad wordt aangeduid als
‘The Backs’. Vol opgedane indrukken
rijden we terug naar ons hotel.
3e dag: Zaterdag
Na een uitgebreid Engels ontbijt
rijden we over de typische Engelse
wegen naar een ook typisch Engels
stadje, Warwick. Het is vooral bekend
vanwege het prachtige oude
kasteel, dat oorspronkelijk stamt
uit de 11e eeuw. Het is een mooi
bewaard geheel dat ook geflankeerd
wordt door landschapstuinen.
Daarnaast bezoeken we het Lord
Leycester Hospital, een verzameling
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• Soms een wandeling
• Rustig programma

06-Daagse REIS naar
ENGELAND
Vertrek:
DONDERDAG 18 JULI 2019
Thuiskomst:
DINSDAG 23 JULI 2019

€ 795,00 p.p.
14e-eeuwse houten vakwerkgebouwen die deels gegroepeerd
zijn rond een binnenplaats. Het is
een historische attractie, maar het
bijzondere is niet alleen de staat
van de gebouwen, maar ook het feit
dat ze nog steeds bewoond worden.
De middag is gereserveerd voor
Coventry en een bezoek aan
Coventry Cathedral, die op indrukwekkende wijze de waanzin van de
oorlog laat zien.
4e dag: Zondag
Een wat rustigere dag. Wat is een
bezoek aan Engeland zonder een rit
met een historische trein. Gelukkig
zijn er in dit land nog velen. We rijden
naar Loughborough, waar we aan
boord stappen van de Great Central
Railway. Deze voert ons door een
uniek stukje natuur naar Leicester.
Hierna nog een bezoekje aan
Leicester en met een mooie route
weer terug naar het hotel.
5e dag: Maandag
Ook vandaag gaan we genieten,
vooral van de natuur van de
Chilterns. Dit natuurlijke en landelijke
gebied bevindt zich voornamelijk in
de graafschappen Buckinghamshire

en Oxfordshire. In deze streek vindt
u bossen, open landschappen,
enkele mooie landgoederen en
ook kleine stadjes en dorpen als
Wallingford, Great Missenden en
Amersham. Een groot deel van
dit gebied is ook bekend uit de
beroemde tv-serie Midsomer
Murders. In de loop van de middag
bezoeken we nog de bijzondere
lavendelvelden van Hitchin. Hier
staat van half juni tot eind augustus
de lavendel in bloei. De lavendelvelden zijn hier wel veertig kilometer
lang. U waant zich even in de
Franse Provence en het is een lust
voor oog en neus. Eind van de
middag zijn we dan weer terug
bij ons hotel.
6e dag: Dinsdag
Helaas verlaten we ons gastvrije
hotel, maar maken er nog een leuke
dag van. Via Luton en Dartford gaan
we naar Folkestone. Indien de tijd
dit toelaat maken we onderweg
nog een leuke stop. In Folkestone
gaan we aan boord 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 reis.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 105,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
18/23 juli
Hotel Marriott Northampton - Engeland

Hotelinfo:
We verblijven in een prima hotel, rustig
landelijk gelegen en aan de rand van
Northampton. Het hotel beschikt over
een gezellig restaurant en lounge.
De kamers zijn minimaal voorzien van
douche/bad, toilet en televisie.
’s Morgens heeft u een ontbijtbuffet en
’s avonds een driegangendiner of buffet.
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