06-daagse REIS naar ENGELAND

18

Met o.a.: Isle of Wight, Stonehenge en Londen

Intensiteit:

• Soms een wandeling
• Rustig programma

3

Door het groene New Forest
National Park en langs Southampton
terug naar Basingstoke.
5 dag: Vrijdag
Ook vandaag belooft een
hoogtepunt te worden. Na een
vroeg vertrek rijden we naar
Portsmouth voor de korte oversteek
over de straat van Solent naar Isle of
Wight. Dit eiland is een wonder der
natuur. Bestaande uit kalkzandsteen,
zodat hier de kustlijn één van de
mooiste van Engeland genoemd
mag worden. Door erosie en het
relatief zachte gesteente is het grillig
en steil, zoals bij de Three Needles.
Daarnaast heeft het eiland prachtige
stranden, een bloemenpracht die
zijn weerga niet kent en pittoreske
dorpjes als Ventnor en Godshill.
We brengen hier ook nog een
bezoek aan het Osborne House,
dat mede ontworpen door prins
Albert als vakantiehuis voor
koningin Victoria en wat eigenlijk
haar lievelingsverblijf was. Ook de
tuinen zijn een lust voor het oog.
e

Voor deze reis hebben wij een
prachtig gebied uitgekozen
en wel op een steenworp
afstand van onze eigen
Zeeuwse kust.
We gaan deze zeer
interessante en gezellige
reis doorbrengen in het
graafschap Hampshire in het
zuidwesten van Engeland. Een
schitterende natuur, met een
grote diversiteit aan planten,
bomen, talloze cultuur
historische monumenten,
vele idyllische dorpen en het
typisch Engelse leven staat
garant voor een topreis.
Ons hotel staat in Basing
stoke, een welvarende stad,
net even ten zuiden van
Londen en is ideaal gelegen
voor het maken van excursies.
Ook de verzorging in dit hotel
laat niets te wensen over.
Genieten van de eerste tot
en met de laatste minuut.

SOUTH EAST ENGLAND
1 dag: Maandag
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, rijden we naar
het zeer bekende Canterbury
voor een bezoek. U kunt hier op
eigen gelegenheid lunchen of
een bezoek brengen aan de
bekende kathedraal. Via de
rondweg van Londen naar ons
hotel in Basingstoke voor diner
en overnachting.
e

2e dag: Dinsdag
Na een heerlijk ontbijt gaan we de
omgeving en al het natuurschoon
bewonderen in dit gebied van

contrasten. Naast heidevelden
vindt u hier ook landelijke
vergezichten, gezellige dorpjes en
keurig aangelegde Engelse tuinen.
We brengen een bezoek aan het
mondaine Bath. Een prachtige stad,
gebouwd als een amfitheater met
de typische Bathstone en al in
1987 geplaatst op de UNESCO-lijst.
Hier vindt u onder andere oude
Romeinse badtempels en
geneeskrachtige bronnen.
Via Swindon keren we dan weer
terug naar Basingstoke.
3e dag: Woensdag
De indrukwekkende hoofdstad
Londen staat deze dag op het
programma. We starten onder
leiding van een Nederlandstalige
gids met een zeer boeiende rondrit
door de stad en zien onder andere
Tower Bridge, Big Ben en the
Houses of Parliament. Uiteraard

wonen we de wisseling van de
wacht bij Buckingham Palace bij en
heeft u nog wat vrije tijd in de buurt
van Piccadilly Circus. Aan het eind
van de middag arriveren we dan
weer bij ons fijne hotel.
4e dag: Donderdag
Na het uitgebreide ontbijtbuffet
rijden we via een fraaie route naar
het wereldberoemde Stonehenge,
het mysterie van Engeland.
Vervolgens neemt de chauffeur u
mee naar Milton Abbas. Dit is een
schilderachtig dorp met oude,
witte huizen met rieten daken.
De 36 identieke cottages zijn zeer
fotogeniek en zijn ooit gebouwd
door Lord Milton, die daarvoor het
marktstadje Middeleton opofferde.

06-daagse REIS naar
ENGELAND
Vertrek:
MAANDAG 05 JULI 2021
Thuiskomst:
ZATERDAG 10 JULI 2021

€ 795,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonshut: € 150,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
05/10 juli:
Hotel Crown Plaza Basingstoke
- Engeland

6e dag: Zaterdag
Helaas verlaten we ons hotel alweer.
We rijden via de zuidkant van
Londen en langs Ashford naar
Folkestone waar de trein al op ons
wacht. Via Brugge en Gent naar ons
afscheidsdiner, waar we nog even
napraten over deze fijne reis.

Hotelinfo:
We verblijven in een prima ****-hotel
aan de rand van Basingstoke, zo’n 50
kilometer van de metropool Londen.
Het hotel beschikt over een gezellig
restaurant, lounge en bar. 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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