ENGELAND: SELF DRIVE TOURS 2021
6-daagse Self Drive Tour doorheen de Cotswolds
Deze 6-daagse rondrit met eigen wagen of huurwagen leidt u doorheen een onvervalst stukje écht Engeland.
De typische beelden die voor ogen krijgen bij het bekijken van de oude Agathe Christie films, de gezellige plekjes
waar de Britse detective reeksen, zoals o.a. Midsomer Murders, opgenomen werden.
Gezien de kleinschaligheid van de logeerplaatsen en het exclusieve karakter dat deze mooie streek intussen
gekregen heeft, raden we aan deze tour tijdig te reserveren!
Dag 1. Aankomst Oxfordshire.
Na aankomst in Engeland, rijdt u onmiddellijk richting Oxford, gekend
als de Stad van de Dromende Torenspitsen. Oxford bestaat sinds de 9de
eeuw en is reeds meer dan 800 jaar universiteitsstad.
Tegenwoordig is Oxford een mix van soms mysterieuze oude gebouwen,
kerken en het nieuwe zaken doen in moderne kantoorgebouwen.
U kan hier naar hartenlust de oude colleges, kerken en tal van musea
bezoeken of op shopping trip gaan in de mooie winkelstraten.
Overnachting in Oxford of omgeving.
Dag 2. Blemhein Palace.
Start uw dag met een bezoek aan Blenheim Palace, een groot landhuis
in Woodstock - Oxfordshire. Blenheim Pale, huis van de 11de Hertog en
Hertogin van Marlborough, is ook de geboorteplaats van Sir Winston
Churchill.
Verder noordwaarts kan u Warwick Castle bezoeken. Het originele
houten kasteel destijds gebouwd door Willem de Veroveraar in 1068,
werd in steen herbouwd in de 12de eeuw.
Na dit bezoek, opnieuw zuidwaarts richting Stratford-upon-Avon voor
overnachting.
Dag 3. Shakespeare.
Dag drie start met een bezoek aan de geboorteplaats van Shakespeare,
het half houten huis waar William Shakespeare in 1564 geboren werd.
Heel wat bekende schrijvers, zoals Charles Dickens, John Keats, Walter
Scott en Thomas Hardy deden hier inspiratie op.
Enkele kilometers buiten het centrum kan u Mary Arden’s Cottage, The
farmhouse at Wilmcote, bezoeken. Hier groeide Shakespeare op bij zijn
moeder. Overnachting in Stratford-upon-Avon.
Een voorbeeld van onze geselecteerde hotels (of gelijkwaardig):
Oxford regio: BW+ Oxford Linton Lodge Hotel, The Manor Country
House, Jurys Inn Oxford of gelijkwaardig
Stratford u/Avon: BW Grosvenor Hotel, BW Salford Hall Hotel,
Travelodge Stratford of gelijkwaardig
Bath: BW Limpley Stoke Hotel, Bodkin House, Moonraker Hotel of gelijkw.
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Dag 4. Cotswolds.
Na het ontbijt rijdt u doorheen de typische dorpjes van de Cotswolds,
richting Bath.
Breng zéker een bezoekje aan de prachtige tuinen van Cheltenham,
geniet van een kopje thee in een gezellige oude tearoom of rij naar Cirencester, de “hoofdstad” van de Cotswolds.
Deze streek heeft zovéél te bieden!
Nadien verder naar Bath, waar overnachting..
Dag 5. Bath Sightseeing.
Bath vinden vele mensen één van de mooiste plekjes in Engeland. Het
is een unieke stad, met warmwaterbronnen, Romeinse baden,
impressionante abdijen en eeuwenoude steencirkels.
Bezoek eerst Royal Crescent nr. 1 voor u naar de Romeinse baden gaat.
Dit kan best een dagvullend programma zijn!
Als afsluiter kan misschien nog een bezoekje aan het Modemuseum?
Overnachting in Bath.
Dag 6. Afscheid.
Na het ontbijt nog vrij tot uitchecken hotel.
Nadien retourrit huis of eventueel verlenging. Enkele extra dagen aan de
mooie Engelse zuidkust?
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6-daagse vooraf geboekte Self Drive Tour
Overnachtingen in ofwel B&B’s ofwel in hotels 3*
Reisperiodes 2021
B&B’s
Hotels 3*
maart
€ 375
€ 490
april t.e.m. november
€ 375
€ 510
Supplement single
€ 135
€ 360
Bovenstaande prijzen zijn per persoon in twin of dubbel, Engels ontbijt inbegrepen
Tarieven zijn inclusief een 2u Bath City Sightseeing Hop on Hop off Tour
Kind 0 j tot 4 j is gratis op kamer ouders. Kind 4 j tot 13 j: 50%. 13 j+: tarief volwassene
Eventuele huurwagen en uitstappen niet inbegrepen in de prijzen. Vraag onze tarieven.

