09-daagse REIS naar ENGELAND

7

Met o.a.: Dartmoor, Plymouth en Exeter

Intensiteit:

3-4

• Rustig programma
• Regelmatig een
(stads)wandeling

09-daagse REIS naar
ENGELAND
Vertrek:
MAANDAG 11 OKTOBER 2021

Kingswear. Hier stappen we op de
veerboot naar Dartmouth. Dit stadje
is vernoemd naar het riviertje de
Dart, dat nog steeds door de stad
stroomt, en is één van de
belangrijkste cultuurhistorische
steden van Engeland, getuige de
vele middeleeuwse gebouwen
en natuurlijk Dartmouth Castle.

Het decor voor deze reis is de
Engelse Rivièra, gelegen in de
graafschappen Devon en
Cornwall. Een prachtig stuk
Engeland met schilderachtige
dorpjes, een uniek landschap
met ruige kusten en door het
milde klimaat zelfs palmengroei.
Ook ons excursiepakket,
waarbij wij u het mooiste van
de streek laten zien, is zeer de
moeite waard. Tel hierbij de
gastvrijheid van de lokale
bevolking en de typisch
Engelse sfeer op en u heeft
een bijzondere en zeer fijne
vakantie.

DEVON AND CORNWALL
1e dag: Maandag
Vanuit onze opstapplaats rijden we
door de Westerscheldetunnel naar
Calais voor de bootovertocht naar
Folkestone, waar we bij aankomst de
beroemde krijtrotsen, de White Cliffs
of Dover zien. Dan door ‘de tuin van
Engeland’ naar ons comfortabele
hotel in Southampton voor diner en
overnachting.
2e dag: Dinsdag
Dwars door het New Forest National
Park rijden we naar Isle of Portland,
een klein schiereiland in het zuiden
van Dorset, vooral bekend van het
Portlandkalksteen, voor een pauze.
Vervolgens rijden we een stukje
van de kustroute en door de
binnenlanden, waar u vast kunt
genieten van de natuur. In de
namiddag arriveren we bij ons fijne
hotel in Torquay, waar we de
komende nachten zullen verblijven.

3e dag: Woensdag
Een halve dagexcursie naar het
pittoreske dorpje Cockington. Dit is
zo’n typisch Engels dorpje waar de
tijd heeft stil gestaan. We maken hier
een leuke tocht met paard en wagen
door de smalle straten en langs de
fraaie huizen. Veel van deze huizen
zijn gemaakt van rivierstenen en
hebben een rieten dak, waardoor het
bijna een openlucht museum is. Ook
zijn vele huizen versierd met vele
bloemen, die in deze tijd van het jaar
weelderig in bloei staan. Een
ontspannen, maar leuke en
interessante dag.
4e dag: Donderdag
Vandaag belooft een mooie dag te
worden. Via een mooie route langs
de soms enorm ruige kust naar
Paignton, waar we instappen in een
ouderwetse stoomtrein en een
onvergetelijke rit maken naar

5e dag: Vrijdag
Voor de middag bezoeken we de
boulevard van Plymouth, waar u even
vrije tijd heeft en kunt genieten van
de Engelse sfeer. Na de middag een
heerlijke tocht door Dartmoor
National Park. Een uniek landschap.
Verweerde en granieten rotspartijen
vormen hier de achtergrond, met
daarbij schapen en de bekende wilde
pony’s. Tijdens de mooie tocht rijden
we ook door pittoreske dorpjes en
zien wederom de typische huizen met
rieten daken. Aan het eind van de
middag keren we terug naar ons hotel.
6 dag: Zaterdag
Na een goed ontbijt rijden we
allereerst langs de ruige kust naar
Exeter. Hier bezoeken we de fraaie
St. Peter Cathedral. De kathedraal is
rijkelijk versierd en voorzien van een
uniek boogplafond. Vervolgens via
een mooie route naar Powderham
Castle, één van de laatste bewoonde
kastelen van Engeland. Niet alleen het
kasteel, maar zeker ook de tuinen en
het park zijn de moeite waard.
e

7e dag: Zondag
Geen samengesteld programma.
U kunt een rustige wandeling
maken in de buurt van het hotel,
flaneren over de wandelpromenade
of gezellig koffie drinken op één
van de vele terrassen.

Thuiskomst:
DINSDAG 19 OKTOBER 2021

€ 1.325,00 p.p.

inclusief entreegelden

8e dag: Maandag
Na het uitchecken verlaten we ons
hotel. We rijden via Bristol naar het
fraaie en historische Bath voor een
pauze. Bath ademt een Romeins
verleden uit. Dat zien we aan de
bouwstijl, de stad is onder andere
gebouwd in de vorm van een
amfitheater. Maar ook vele gebouwen
stammen nog uit de tijd van de
Romeinen, zoals het Bathmuseum,
wat vroeger een badhuis was en
bijna nog in oorspronkelijke staat
is. Vervolgens via de zuidkant van
Londen naar Dover voor diner
en overnachting.

Toeslag éénpersoonskamer: € 215,00

9e dag: Dinsdag
Helaas is de laatste dag van onze
vakantie weer aangebroken, maar
allereerst bezoeken we nog een
echte Engelse tuin, voordat we naar
Folkstone rijden, waar de trein al op
ons wacht. Via Brugge en Gent naar
ons afscheidsdiner, waar we nog even
napraten over deze fijne reis.

12/18 oktober:
Grand Hotel Torquay - Engeland

Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
11/12 oktober:
Jurys Inn Hotel Southampton
- Engeland

18/19 oktober:
Leaf Hotel Dover - Engeland

Hotelinfo:
We verblijven in het prachtige Grand hotel, op
één van de mooiste plekjes van Torquay, met
uitzicht over de baai. Dit hotel beschikt over
een gezellig restaurant, bar en lift. De kamers
aan landzijde zijn voorzien van bad/douche
en toilet, TV en koffie- en theefaciliteiten.
’s Morgens heeft u een uitgebreid ontbijt
buffet en ’s avonds een diner of buffet.
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