England rundt
- det beste av det meste
England er det samme som puber og pints. Nesene er røde, stemningen står høyt i
taket, og bartenderen lar de store ølkrusene gli over den mørke bardisken som
curlingsteiner. England er et fascinerende land med stor variasjon og noe for enhver
smak. Her er det fotball, puber, skoger, shopping og mengder av gamle vakre slott i
en herlig blanding. I den nordlige delen av England ligger blant annet det vakre
Yorkshire. Med den trivelige byen York som preges av gamle broer og smug,
mengder av små caféer som serverer afternoon tea med varme scones og
marmelade. I hjertet av England ligger Warwickshire og Stratford-upon-Avon som er
Shakespeares fødeby, og det vakre slottet Warwick og dets hage. Ikke langt utenfor
verdensmetropolen London ligger den berømte universitetsbyen Oxford.
Dag 1 - 3. Hjemsted – Doncaster
Vi kjører til Gøteborg med overfart til Kiel, videre
gjennom Tyskland til Brügge hvor vi overnatter.
Herfra ferge Calais til Dover og nordover til
Doncaster.
Dag 4. Doncaster – York – Newcastle
I dag tar vi turen til York som ligger en times
kjøring nord for Doncaster. I York møter vi vår
lokalguide som viser oss rundt i denne historiske
byen. Her finner vi blant annet et populært
vikingsenter, Jorvik, og den mektige York Minster
som er den største gotiske katedralen i nord Europa. Etter lunsj forsetter vi mot
Whitby hvor vi gjør en liten stopp før vi fortsetter til Newcastle og vårt hotell.
Dag 5. Newcastle Upon Tyne
En guidet rundtur i Newcastle Upon Tyne. Navnet
Newcastle fikk byen av oss nordmenn. Byen som ligger
ved elven Tyne bygde sin tidligere velstående
koleksport, sjøfart og tunge industrier. Under vår rundtur
passerer vi blant annet moderne severdigheter som
Millenium Bridge og Norman Fosters moderne
konserthus The Stage. Ettermiddagen er fri til shopping
og museumsbesøk.
I nærheten av vårt hotell
ligger gaten Stowell Streeet, - Newcastles eget "China
town".

Dag 6. Newcastle – Hadrians Wall –
Carlisle
Videre vestover gjennom Northumberland
og Cumbria. På vegen mot Carlisle
besøker vi Hadrians Wall. Den romerske
muren som ble bygd fra kyst til kyst. Om
ettermiddagen kjører vi sørover til Carlisle.
Dag 7. Carlisle – Blackpool – Liverpool
Vi kjører sørover og gjør en stopp i
Blackpool. Når jernbanen kom til byen på
slutten av 1800- tallet forvandlet
fiskerlandsbyen seg til en badeby og
fornøyelsesmetropol. Her finner vi blant annet Golden Mile og Blackpool Tower. Vi
spiser en individuell lunsj før turen fortsetter til Liverpool. Vi får blant annet lære mere
om The Beatles, byens industrielle historie og fotballkulturen rundt byens to store
klubber, Everton FC og Liverpool FC.
Dag 8. Heldagsutflukt til Wales
I dag tar vi turen til Wales sammen med vår lokalguide. Vi reiser langs
Liverpoolbukten mot den walisiske byen Bangor. Under dagen besøker vi blant annet
kystbyene langs Wales nordlige kyst. Dagens absolutte høydepunkt er en tur med
Snowdon Mountain Railway. Den går gjennom Nationalparken Snowdonia og opp til
Wales høyeste fjell Snowdon.
Dag 9. Liverpool – London
Formiddagen er fri til shopping eller
museumsbesøk, et besøk på det prisbelønte
museet The Beatles Story er absolutt å
anbefale! Etter lunsj kjører vi til London og
vårt hotell.
Dag 10. London
Vi starter dagen med en rundtur i byen hvor
vi får med oss noe av hva London har å by
på. Ettermiddagen på egenhånd.
Dag 11 - 14. London – Hjemsted
Tid for retur fra England. Vi drar med ferge til
Calais og videre til Brügge for overnatting.
Herfra til Nederland og Groningen med
overnatting før vi kjører til Kiel med overfart til
Gøteborg og tilbake til vårt hjemsted. Takker
for en opplevelsesrik tur, på gjensyn!
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