5-DAAGSE VERENINGD KONINKRIJK (autocarreis)
COTSWOLDS
Maandag 11 tot vrijdag 15 mei 2020
Maandag 15 tot vrijdag 19 juni 2020
Maandag 10 tot vrijdag 14 augustus 2020
Maandag 7 tot vrijdag 11 september 2020
Maandag 21 tot vrijdag 25 september 2020
Pittoreske dorpjes met (peperdure) countryside cottages verstopt in een glooiend groen landschap
van Midden-Engeland. Relaxed wandelen naar één van de vele schitterende, statige landhuizen en
prachtig ontworpen Engelse glorieuze tuinen, sommige particulier, andere met evenveel liefde
beheerd door de National Trust. Wel, hier in de Cotswolds waant u zich in een immens, bewoond
park. Een streek waar geschiedenis door ‘verstilling’ actueel is gebleven: Romeinse villa’s en wegen,
geribbelde ‘Saxon Fields’ rond Saksische dorpen, kleine middeleeuwse stadjes, maar ooit groot
geweest door wolproductie en wolhandel, indrukwekkende wool churches en landhuizen, gebouwd
in honingkleurige kalksteen van de Cotswolds. Een pareltje van Engels erfgoed, een ‘Area of
Outstanding Natural Beauty’… Moet u echt meemaken!
DAG 1:
Vertrek ’s morgens vroeg en dan naar het Franse Calais. Per shuttle naar Folkestone. Via de mooie
graafschappen Kent en Surrey naar het graafschap Oxfordshire. Verder naar Woodstock. Vrij
middagmaal. Na het facultatieve middagmaal bezoeken we Blenheim Palace, een koninklijk cadeau
van een koningin aan haar beroemdste veldheer, een meesterwerk van ‘Engelse barok’, waar
Winston Churchill geboren werd. Verder naar Witney voor avondmaal en overnachting.
DAG 2:
In de voormiddag rijden we langs de mooie Golden Valley naar Misarden Gardens, een tijdloze
Engelse tuin uit het begin van de 17e eeuw. Verder naar Gloucester, voor een bezoek aan de
prachtige kathedraal. Facultatief middagmaal. In de namiddag ontdekken we één van de vele
typische ‘Cotswolds villages’. We rijden naar Bibury, een pittoresk dorpje, met z’n feeërieke 17eeeuwse cottages van Arlington Row. We maken hier een geleide wandeling. We keren terug naar
Witney voor avondmaal en overnachting.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

DAG 3:
Na het ontbijt rijden we naar Broadway Tower. Bij helder weer genieten we van een mooi uitzicht
over 13 Engelse graafschappen. Met de liefhebbers wandelen we naar Broadway, gelegen aan de
voet van Fish Hill en tevens een schilderachtig Cotswolds dorp, met zijn typische winkeltjes, een
heerlijke plek om te vertoeven. Nadien worden we verwacht voor een full afternoon tea in een
gepast kader. In de namiddag brengen we een bezoek aan Bourton House Garden in Bourton-on-theHill. Een gedeelte van de tuin is ingericht voor planten in potten en er zijn prachtige borders. Naar
Chipping Camden waar we een wandeling maken langs de St James’ Church, de voormalige
armenhuisjes, de elegante High Street en The Market Hall. Dan naar Bourton-on-the-Water, waar de
Windrush rivier, met tal van leuke bruggetjes, het stadje omgeeft met een zweem van romantiek. We
keren terug naar Witney voor avondmaal en overnachting.
DAG 4:
Na het rijkelijk Engels ontbijt zetten we onze rondrit door de Cotswolds verder en rijden naar
Tewkesbury waar de prachtige abdijkerk onze bijzondere aandacht trekt. Vervolgens bezoeken we
Hidcote Manor Garden, een bijzonder fraaie Engelse tuin, die samen met Sissinghurst tot de meest
geprezen tuinen van Engeland behoort. Hier werd in het begin van de 20e eeuw voor het eerst het
‘tuinkamer’-idee geïntroduceerd. Echt een must! Vrij middagmaal. Daarna bezoeken we de mooie
tuinen van Sudeley Castle, één van de belangrijkste kastelen van de Cotswolds. Terug naar Witney
voor avondmaal en overnachting
DAG 5:
Na weer een heerlijk ontbijt laten we de schilderachtige Cotswolds achter ons en rijden naar de
mooie Victoriaanse universiteitsstad Oxford, de stad van dromende torenspitsen (onnoemelijk veel
torens sieren de ‘skyline’). De oude binnenstad van Oxford is één grote campus. Uiteraard mag een
bezoek aan Christ Church College niet ontbreken, één van de meest prestigieuze colleges van GrootBrittannië, met z’n befaamde kapel, maar ook de dinerzaal van de tovenaarsstudenten uit de Harry
Potter films. Facultatief middagmaal. Na ons bezoek aan deze sfeervolle studentenstad rijden we
naar Folkestone voor de shuttle naar Calais. We keren huiswaarts na een toffe ontdekkingsreis en
s’avonds genieten we nog van een verzorgde broodmaaltijd.

Prijs: 700 € per persoon in half pension
Toeslag éénpersoonskamer: 153 €

Wat is inbegrepen? (Zie volgende pagina)

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Shuttle heen en terug
Overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van half pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
Broodmaaltijd op de terugweg
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (de toegangsgelden voor musea & bezienswaardigheden)
Audioguides
Gratis parking, wij beschikken over een ruime gratis parking

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•

Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Middagmalen
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma),
annuleringsvoorwaarden te bekomen in ons kantoor of via mail
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
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