5-DAAGSE VERENIGD KONINKRIJK (autocarreis)

PREMIUM

Kent
Zondag 05 tot donderdag 09 juli 2020
‘GARDEN OF ENGLAND’
GENIETEN IN HET LIEFLIJKE KENT VAN DE TUDORS
Kent, het oudste graafschap van Engeland met z’n betoverende tuinen, vertoont nog steeds de diepe
sporen van een prikkelend verleden. De geschiedenis leeft hier: kastelen, historische huizen en een
maritieme nalatenschap. Winston Churchill, Charles Dickens en Charles Darwin, telgen uit Kent,
lieten ook hun sporen na evenals de middeleeuwse Cinque Ports, tudoreske stadjes, Georgiaanse
kustplaatsjes en de elegante Victoriaanse huizen. De glorieuze tuinen zĳn verfĳnde toevluchtsoorden
waar geur, kleur en kostelĳke ontwerpen verkwikkend en rustgevend zĳn.
DAG 1:
Vertrek met de autocar naar Calais en via de Kanaaltunnel naar Folkestone en East Sussex. We
bezoeken Rye met zijn befaamde pittoreske uitstraling. Eeuwenlang trok de stad schrijvers aan en
was ze de thuishaven van beruchte vrijbuiters. Het havenstadje verzandde in de 16e eeuw en ligt nu
2 km landinwaarts. Wandelend door Mermaid Street met zijn typische vakwerkhuizen bezoeken we
eveneens de Parish Church of St. Mary. We lunchen in de beroemde herberg Mermaid Inn. In de
namiddag staat een bezoek aan het 14e-eeuwsekasteel Bodiam Castle op ons programma, één van
de mooiste en meest inspirerende kastelen van Groot-Brittannië. Dit indrukwekkende kasteel is
volgens de overlevering gebouwd door één van de ridders van koning Eduard III in opdracht van
Richard II van Engeland om het land te beschermen tegen vijandelijke invasies. Vervolgens rijden we
naar Royal Tunbridge Wells, waar we de komende 4 nachten verblijven in het 4* The Spa Hotel.
DAG 2:
Vandaag treden we in de voetsporen van de Tudors. In de voormiddag brengen we een geleid bezoek
aan Penshurst Place, residentie van de familie Sidney, prachtig gelegen in een mooie, 4 ha grote tuin
met geometrische vormen. Dit is één van de oudste tuinen in privé-eigendom. Na dit bezoek rijden
we naar Chiddingstone, een dorpje dat onder bescherming staat van de National Trust. We genieten
er, in een typische traditionele Engelse pub, van een full afternoon tea. Verder naar het historische
Hever Castle, gelegen in een prachtig domein. In dit 13e-eeuwse kasteel, bracht Anna Boleyn haar
jeugd door en maakte Hendrik ‘Blauwbaard’ VIII haar het hof.
DAG 3:
Vandaag bezoeken we het historische centrum van Royal Tunbridge Wells, waar ons hotel gelegen is.
Het is een mondain kuuroord, gekend omwille van de Pantiles, een 18e-eeuwse winkelstraat met
prachtige authentieke panden en een zuilengang. Vervolgens naar Pashley Manor Gardens, typische
Engelse tuinen, die nog in privé-bezit zijn. Deze manor biedt een historisch decor voor de mooie en
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dynamische tuinen en staat in een parklandschap parklandschap met prachtige, 500 jaar oude eiken.
In deze tuinen komen alle klassieke elementen aan bod: vijvers, gazons, rozenperken en gemengde
borders in prachtige kleuren. Deze gaan bijna naadloos over in het groene landschap van Sussex. De
meest romantische tuinen van Engeland zijn de tuinen van Scotney Castle. De ruïnes van de
14eeeuwse waterburcht worden omringd door een prachtig kleurrijk park met een spectaculair
vertoon van rhododendrons en azalea’s.
DAG 4:
Vandaag bezoeken we een voormalige Koninklijkeresidentie: Hampton Court Palace, één van de
lievelingskastelen van Hendrik VIII. Hij liet het zodanig vergroten dat hij er met zijn hele hofhouding
kon intrekken. Op het einde van de 17e eeuw lieten de vorsten William en Mary een deel van
Hendriks paleis afbreken om plaats te maken voor een eigentijds ontwerp van Christopher Wren. Het
16eeeuwse gedeelte met de gigantische keukens, the Great Hall, the Chapel Royal, nog volledig
ingericht, geeft een goed beeld van het leven aan het Engelse hof. Na de rondleiding kunnen we nog
ronddwalen in de tuinen van het paleis. Na de vrije lunch rijden we naar het bezienswaardige
Rochester, inspiratiebron voor de romans van Charles Dickens. De torenhoge donjon van Rochester
Castle is één van de hoogste van het land; de nabijgelegen gracieuze kathedraal van Rochester is de
op één na oudste van Engeland. Literatuurliefhebbers kunnen het Guildhall Museum (gratis)
bezoeken. Het bruist er van de interactieve Dickensexposities, terwijl de grootste
tweedehandsboekenwinkel van Engeland, Baggins Book Bazaar, een waar paradijs voor bibliofielen
is.
DAG 5:
We sluiten onze tuinreis af met een bezoek aan Sissinghurst, nabij Cranbook, terecht beschouwd als
één van de mooiste tuinen van Kent. De schrijfster Mrs Vita Sackville-West en haar echtgenoot Sir
Harold Nicolson wisten hun verschillende inzichten omtrent het concept van een tuin op een unieke
wijze te verzoenen. Via de Kanaaltunnel keren we terug naar huis, onderweg genieten we nog van
een verzorgde broodmaaltijd.

Prijs: 985 € per persoon
Toeslag éénpersoonskamer: 195 €
Niet inbegrepen
•
•
•

Tafeldranken
Annulatie- en bijstandsverzekering
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)

Wat is inbegrepen? (Zie volgende pagina)
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INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van vol pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
Broodmaaltijd op de terugweg
(tenzij anders vermeld in het programma)
2 x avondmaal, overnachting en ontbijtbuffet
2 x lunch
1 x full afternoon tea
Vermelde uitstappen (Bodiam Castle, Penshurst Place, Hever Castle, Pashley Manor Gardens,
Scotney Castle, Hampton Court Palace, Sissinghurst Castle)
BTW, verblijf- en wegentaksen
Gratis parking, wij beschikken over een ruime gratis parking

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.
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