6-DAAGSE VERENINGD KONINKRIJK (autocarreis)
SOMERSET
Maandag 20 juli tot zaterdag 25 juli 2020
Het graafschap Somerset, gelegen in het zuidwesten van Engeland, staat vooral bekend om zijn
prachtige landschappen met glooiende heuvels en groene moerassen. Smalle landweggetjes
doorkruisen de oude, stille weiden en leiden naar kalkstenen dorpjes met plechtige kerktorens die
uittorenen boven de weidse vlaktes. Het platteland is doordrenkt van folklore en geschiedenis die
teruggaan tot de prehistorie. Klinkende namen zoals Bath, Glastonbury, Bristol en Cheddar hebben
allemaal een verband met Somerset.
DAG 1:
Vertrek richting Calais voor de overtocht met de Shuttle naar Folkestone. In het graafschap Wiltshire
stoppen we in Salisbury (facultatief middagmaal), een belangrijke provinciestad en bekend om haar
majestueuze kathedraal, een schitterend voorbeeld van Engelse architectuur uit de 13e eeuw.
Aansluitend maken we nog een wandeling door de vele schilderachtige straatjes van het oude
centrum en bewonderen de prachtige architectuur variërend van middeleeuwse vakwerkhuizen in
Tudorstijl tot georgiaanse herenhuizen en victoriaanse villa’s. Verder naar ons hotel Best Western
Plus Centurion*** in Radstock voor avondmaal en overnachting.
DAG 2:
Vandaag bezoeken we Bath. Deze stad werd door de Romeinen gesticht als kuuroord. In de
voormiddag brengen we dan ook een bezoek aan The Roman Baths, één van de mooiste historische
sites van Noord-Europa. De thermen zijn nog uitermate goed bewaard gebleven. We wandelen over
de originele Romeinse tegels en bewonderen de tempel van Sulis Minerva. Vrij middagmaal in Bath.
Na de middag maken we een stadswandeling langsheen de belangrijkste bezienswaardigheden met
o.a. de iconische Royal Crescent en het majestueuze Circus. Terug naar Radstock voor avondmaal en
overnachting.
DAG 3:
Hestercombe Gardens is een unieke combinatie van 3 eeuwen tuinontwerp: de georgiaanse
landschapstuin, het victoriaanse terras en struikgewas en de prachtige tuin in Eduard-stijl. Al deze
tuinen zijn vandaag de dag belangrijke voorbeelden van tuinen in contras- terende stijlen die blijven
groeien en zich ontwikkelen. We genieten van een heerlijk lunchbuffet alvorens verder te rijden naar
Cheddar, een dorpje vooral bekend door de kaas, is gelegen aan de zuidkant van de Mendip Hills. We
maken een korte wandeling door het gezellige dorpje. Aansluitend geniet u van wat vrije tijd.
Vervolgens maken we een rondrit door de Cheddar Gorge. De kloof bestaat uit vele grotten en
kalksteengroeven. We genieten hier van enkele prachtige uitzichten.
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DAG 4 :
Bristol, een stad gelegen te midden van het glooiende landschap van Zuidwest-Engeland, kan bogen
op een rijke geschiedenis en een industrieel verleden. De haven was ooit één van de belangrijkste
van Engeland. In de voormiddag maken we een rondrit met een stop aan o.a. de Royal York Crescent
en de Clifton Suspension Bridge. We brengen een bezoek aan de ss Great Britain, een bijzonder werk
van ingenieur en architect I.K. Brunel. Dit schip was in 1845 het grootste zeilschip ooit. Middagmaal
aan boord. In de namiddag maken we een wandeling door de stad en maken kennis met de rijke
straatkunstcultuur. We ontdekken verder de belangrijkste bezienswaardig- heden zoals de
universiteit, het oudste podium van Engeland, het Bristol Old Vic, de St Nicholas Market en de
kathedraal.
DAG 5:
Montacute werd gebouwd in de laatste jaren van de 16e eeuw door Sir Edward Phelips, voorzitter
van het Lagerhuis. Zijn nazaten bleven tot 1931 eigenaar van Montacute. Gebouwd in Engelse
Renaissancestijl is dit monumentale pand één van de weinige huizen die sinds de Elizabethaanse tijd
vrijwel onveranderd zijn gebleven. Het verbluffende oostfront met zijn grote glasvensters geeft de
indruk dat de hele gevel van glas is. In Glastonbury (facultatief middagmaal) combineren
geschiedenis, mythe en legende op zo'n manier dat de stad behoorlijk krachtige ‘vibes’ heeft, wat u
als bezoeker zeker zal voelen. Want niet alleen is Glastonbury de bakermat van het christendom in
Engeland, het staat ook bekend als de begraafplaats van koning Arthur. De legende gaat dat koning
Arthur en zijn vrouw Guinevere begraven zijn op het terrein van de Abdij van Glastonbury, ten zuiden
van de Lady Chapel, tussen twee pilaren… De stad is rijk aan historische gebouwen, waaronder de
spectaculaire en majestueuze ruïnes van de abdij en de Glastenbury Tor, die de skyline domineert.
DAG 6:
Na het ontbijt vatten we de terugreis aan. We verlaten Radstock en rijden richting Lacock. Hier
bezoeken we Lacock Abbey, gelegen in het centrum van het dorp. De dag van vandaag is het een
prachtig landhuis dat ooit toebehoorde aan de familie Talbot. Vrij middagmaal. Verder naar
Folkestone voor de overtocht naar Calais. Vandaar keren we terug huiswaarts.

Prijs: 865 € per persoon in half pension
Toeslag éénpersoonskamer: 157 euro

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

Vervoer per luxe autocar
Shuttle heen en terug
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
(tenzij anders vermeld in het programma)
Middagmalen dag 3 en 4
Vermelde uitstappen (de toegangsgelden voor Roman Baths Bath, Hestercombe Gardens, ss
Great Britain, Montacute House en Glastonbury Abbey, Lacock Abbey)
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)
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Middagmalen (tenzij anders vermeld in programma)
Toegangsgelden (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.
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