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Kære tidligere medrejsende / interesserede
I 2020 var det 20 år siden, jeg arrangerede den første af disse grupperejser til
Storbritannien, som så siden har fundet sted i juli måned hvert andet år, og sådan
skulle det så også have været i 2020 (og derefter i 2021), hvis ikke lige
Corona / Covid-19 satte en stopper for al rejseaktivitet.
Nu letter Corona-tågerne ganske langsom og Verden bliver mere normal dag for dag.
Så nu satser jeg på at vi kan gennemføre og nyde denne rejse i juli 2022.
Vi har set mere af Storbritannien end mange af mine engelske venner har,
og med denne tur til Cornwall får vi så set det sidste af det, vi endnu ikke
har set, inklusive et gensyn med nogle af de
største seværdigheder i Sydengland.
Denne rejse er udvidet med en enkelt dag i forhold til de seneste mange rejser.
Til gengæld planlægger jeg så også, at den skal være den sidste af disse
sommerrejser til Storbritannien, med mindre der skulle ske det mirakel,
at en operatør genåbner færgeruten fra Esbjerg til England, hvilket måske
rykker lidt nærmere med Brexit… - men lad os nu se.
Efter at have tjekket alle eksisterende muligheder for transport, er valget,
faldet på Stena Line ruten fra Hoek van Holland til Harwich t/r.
Det er 2 store og pænt luksuriøse skibe med lækre kahytter,
der sejler på ruten. Og samtidig er det en kendsgerning, at der ”kun” er
680 km. fra grænsen til Hoek van Holland.
Men du kan også vælge selv at booke fly og så møde os i London Stansted
(se inde i programmet).
Og igen har jeg besluttet at tage 2 chauffører med på hele turen,
og planen er at det igen bliver Tage og Henry, der styrer bussen.
Du får, også på denne rejse, nogle naturoplevelser og besøger
nogle steder, som ikke optræder i de
professionelle rejsebureauers programmer.
Og vi har god tid til også at slappe af på rejsen.
Og husk at alle færger (også til og fra Isle of Wight) og udflugter
(ekskl. nogle få entreer) er inkluderet i prisen,
udover ½-pension (morgenmad og aftensmad) som er med på hele rejsen.
Dog ikke aftensmaden på ud- og hjemrejsedagen, da det er svært
at vide, nøjagtigt hvor vi er ved spisetid, men jeg lover,
at vi stopper et sted for at spise.
Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen på denne tur,
og dele mine oplevelser med jer.
Mange gode hilsner
Leif Buster Hansen.
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Så går rejsen til Cornwall, siger
vi, og alle mener så at vide, at
det er det sydlige England.
Det er det også, men faktisk
kun den aller yderste ”spids” i
det sydvestlige.
England er nemlig delt op i
Grevskaber. 43 i alt, og der
findes 2 slags.
1.: Ceremonielle grevskaber i
England er områder i England,
som har en statholder (LordLieutenant), der er en personlig repræsentant for den britiske monark.
Grevskaberne er definerede af
regeringen. De følger i udgangspunktet grænserne for
2.: de administrative grevskaber. I mange tilfælde er det
ceremonielle grevskab større
Somerset
end det administrative grevskab. Nogle byer er nemlig selvstyrende enheder, der
ikke er underlagt et
grevskabsråd (amtsråd). Når
man omtaler et grevskab som
en geografisk enhed, er det
oftest det ceremonielle grevskab, som man sigter til.
Cornwall Devon Dorset

Isle of Wight Hampshire

Vi skal således, på denne rejse stifte nærmere bekendtskab med mindst 6 af de i alt 43
grevskaber, og så må vi jo se om vi kan holde styr på dem.
De har alle også deres eget flag, som man ofte holder mere af, end ”Union Jack” eller det
engelske flag.

Devon

Cornwall
Somerset
Hampshire
Dorset

Isle of Wight
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- ret til ændringer / forbedringer forbeholdes.

Søndag den 17. juli 2022:

Tirsdag den 19. juli 2022: Bath.

07.00: Afgang Esbjerg og
08.00 afgang fra Kolding
og kørsel med passende pauser undervejs,
mod Hoek van Holland, hvorfra vi sejler til
Harwich i England kl. 22.00.
Normalt sker boarding fra kl. 20.00.
Overnatning ombord.

Mandag den 18. juli 2022:
Morgenmad ombord fra 05:30 - 07:00.
Færgen er i havn kl. 06.30 og derefter går vi
alle i land og gennem pas og toldkontrol til
holdepladsen, hvor vores bus kommer og tager os med videre.
Vi kører mod Bath, en tur på ca. 350 km, med
et par stop undervejs, bl.a. at samle evt. deltagere med fly op i Stansted, for frokost, men

Morgenmad på hotellet.
Alle får udleveret en 24 timers billet til City
Sightseeings Hop-On-Hop-Off busser i Bath.
Den gælder til begge ruter i 24 timer efter du
stempler ind første gang. Busserne kører fra
stoppestedet på Manvers St., lige udenfor
banegården ca. 200 m fra hotellet.
Så du kan bruge dagen som turist i hyggelige
Bath eller tage med på dagens udflugt til Salisbury Plain, hvor vi skal opleve et af Europas
mest berømte fortidsminder, Stonehenge.
Efter besøget ved Stonehenge fortsætter vi
mod Salisbury, hvor vi gør et ophold. Midt i
Salisbury står den store middelalderkatedral,
som blev indviet i 1258.
Har du tidligere besøgt katedralen kan du nyde den smukke by, og i dag er der indtil kl.
15.00 marked på byens Market Place. Et marogså for at besøge Downton Abbey, som du ked, hvor alt sælges, festligt og fornøjeligt.
sikkert kender fra TV-serien. I september 2019 Vi er tilbage på hotellet sidst på eftermiddakom den også som biograffilm.
gen.
Downton Abbey er at fiktivt slot, som i TVAftensmad på hotellet.
serien ligger i Yorkshire, men slottet, som benyttes som kulisse i serien hedder, i virkelighe- Onsdag den 20. juli 2022: Bath.
Morgenmad på hotellet.
den Highclere Castle og ligger i Hampshire
Dagen er på egen hånd i Bath. Fik du ikke
omkring 8 km syd for Newbury.
brugt dit billet til Citysightseeing bussen i går,
Og det skal vi da lige besøge, nu vi er på de
kan det nås i dag. Byen Bath’s navn afslører,
kanter.
Efter besøget på Highclere Castle fortsætter vi hvad det i sin tid drejede sig om. De romerske
mod vort hotel, Travelodge Bath Waterside i bade i Bath kan dateres tilbage til år 75, og de
Bath. Lidt afhængig af ankomsttidspunkt til
hører til de bedst bevarede i verden. De varme
hotellet, går vi en tur rundt i centrum, enten kilder, der har en konstant temperatur på 46,5
før eller efter aftensmaden, så du får et overgrader, har dog været kendt langt tidligere for
deres gode virkning på helbredet. Vi oplever
blik over, hvor vi er.
Aftensmad på hotellet.
de enestående, underjordiske badeanstalter
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fra forskellige århundreder og får en historisk
fortælling fra udkanten af romerriget.
Der er tid til shopping eller oplevelser.
Besøg evt. det moderne spa-center Thermae
Bath Spa, som ligger 900 m. fra vort hotel,
med Roof-Top Pool, hvor du som de gamle
romere kan opleve den velgørende effekt,
Englands eneste varme kilder giver kroppen.
Det bliver muligt for rejsedeltagerne at melde
sig til et besøg på dette sted, da der altid skal
bestilles tid i god tid.
Aftensmad på hotellet.

På vejen stopper vi i Glastonbury som er
uløseligt knyttet til legenderne om Den Hellige
Gral, Kong Arthur og den tidlige kristendom.
På vejen fra Glastonbury til Torquay kører vi
gennem det betagende landskab tæt på Mendip Hills til Taunton i Somerset hvor vi besøger
Sheppy’s Cider
Farm. Her er der
tid til shopping,
frokost og cidersmagning, inden vi
fortsætter mod hotellet i Torquay. Aftensmad
på hotellet er inkl. i prisen. Underholdning om
aftenen.

Lørdag den 23. juli 2022: Torquay.

Morgenmad på hotellet.
I dag er der ikke planlagt nogen udflugt eller
andet.
Kun morgenmaden og
aftensmaden på hotellet
er bestilt .
Du kan bruge dagen
som turist på egen hånd
Torsdag den 21. juli 2022: Bath.
i Torquay og på den
Morgenmad på hotellet.
engelske riviera eller i
Formiddag: Udflugt til Cheddar, som er en stor omegnen, og der er nok
landsby beliggende på den sydlige kant af
at se på.
Mendip Hills, berømt over hele verden som
Tag f.eks. på en sightoprindelsen til Cheddar Cheese.
seeing tur med dobbeltdækkerbussen eller tag
Cheddar er også hjemsted for Cheddar Gortoget til Paignton og videre til Kingswear.
ge, den største kløft i Storbritannien, og de
Hop på båden der, og nyd en pragtfuld sightfantastiske Cheddar Show Caves, hvor Stor- seeingtur på bugtens klare vand. Aftensmad
britanniens ældste komplette menneskelige
på hotellet. Underholdning om aftenen.
skelet, Cheddar Man, anslået til at være over
9.000 år gammel, blev fundet i 1903.
Søndag den 24. juli 2022: Torquay.
Et område med enestående skønhed, KalkMorgenmad på hotellet.
stens platoet er kendt for sin smukke natur og
varierede dyreliv. Entreen er inkl.
Vi er tilbage ved hotellet midt på eftermiddagen. Derefter tid på egen hånd i Bath.
Aftensmad på hotellet.

Fredag den 22. juli 2022:
Bath- Torquay.
Morgenmad på hotellet.
Efter morgenmaden er vi klar til at pakke bussen og drage videre mod vort næste hotel:
Hotel Tor Park, som ligger i Torquay, Devon, - ved den engelske riviera, tæt på Dartmore Nationalparken.

Vi skal tidligt af sted på dagens udflugt, der
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går til Lands End, Minack Theatre (se forsiden på programmet), Piratbyen Penzance
hvor vi har tid til frokost og et kig til St. Michaels Mount.
Vi er tilbage i Torquay til aftensmaden.
Middag på hotellet, derefter underholdning.

Needles. Her kan du evt. tage en svævebane
tur ud til Needles.
Der er også god tid til at nyde at være turist i
badebyen Shanklin.
Aftensmad på hotellet.
- om aftenen er der musik og dans på hotellet..

Mandag den 25. juli 2022:

Torsdag den 28. juli 2022:
Isle of Wight.

Plymouth
Morgenmad på hotellet.
Du kan vælge at tage med på
dagens udflugt, til Plymouth.
Plymouth er en by beliggende
i Devon ca. en times kørsel fra
Torquay og er en storby med
267.918 indbyggere. Se side 10.
Der er rigtig gode shopping muligheder i Plymouth, men der er også mange interessante
steder at besøge i denne storby, ikke mindst
Central Park og ”The Hoe” - og så må vi ikke
glemme at den berømte Plymouth Gin produceres i byen. Den bliver produceret på Black
Friars Distillery. Måske det er tid til en ”G&T”?
Aftensmad på hotellet i Torquay.
Normalt underholdning om aftenen.

Tirsdag den 26. juli 2022:
Torquay– Isle of Wight.

Feriestedet Ryde voksede som en stor victoriansk badeby i det 19. århundrede og har bevaret en stor del af sin traditionelle charme.
Med sin attraktive esplanade og travle marina
med fantastisk udsigt over Solent er det nemt
at se, hvorfor så mange kendte navne har
kaldt denne by for deres hjem, og hvorfor det
siges at være inspirationen til Beatles-sangen
'Ticket to Ride'.
Vi besøger også hovedbyen Newport, men der
er også god tid til at nyde at være turist i badebyen Shanklin.
Aftensmad på hotellet.
- om aftenen er der musik og dans på hotellet.

Fredag den 29. juli 2022:
Isle of Wight - Harwich:

Morgenmad på hotellet, tjek ud og pakning af
bussen.
Tidlig morgenmad på hotellet - fra kl. 7.00, og Herefter kører vi til Fishbourne for at sejle med
færgen til Porthmouth. En tur på ca. 45 min.
pakning af bussen.
Efter ankomst til Porthmouth kører vi mod Har9.00: Afgang fra Torquay mod vores hotel på
wich, og undervejs sætter vi evt. deltagere af
Isle of Wight. På vejen kører vi bl.a. gennem
der skal med fly fra Stansted hjem til Danmark.
Nyskoven / New Forrest. Vi holder frokostpause undervejs til færgen i landsbyen Burley. Vi holder passende pauser undervejs, men vi
skal være i Harwich ved 20-tiden, så vi finder
Vi skal sejle fra Lymington til Yarmouth.
Efter ankomst til Yarmouth kører vi tværs ned et sted at spise aftensmad inden færgen.
over øen til vort hotel Cannel View i Shanklin Vi kører normalt ombord i god tid inden afgan- en ægte badeby i engelsk stil med palmer og gen kl. 23.00, men ønsker du at spise på færgen, kan dette sagtens lade sig gøre.
en del gøgl. Herefter indkvartering.
Aftensmad på hotellet.
- om aftenen er der musik og dans på hotellet. Lørdag den 30. juli 2022:

Holland – Danmark.
Onsdag den 27. juli 2022: Isle of Wight. Morgenmad ombord på skibet (inkl.)
Vi tager en tur på øen og tager en afslappet og
naturskønt kørsel rundt om øen. Ser nogle
populære steder, herunder smukke Yarmouth,
en travl by med en naturlig havn. Vi besøger
også Osborne House, der er kongefamiliens
sommerslot. Det var faktisk også her, at Dronning Victoria døde i 1901.
Og endelig skal vi besøge et ”must-see”: The

Efter ankomst til Hoek van Holland kører vi
med passende pauser retur mod vore opsamlingssteder i Danmark.
Forventet ankomst til Kolding ca. 21.00
og Esbjerg kl. ca. 22.00.
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Glastonbury

mer fra 700-tallet og måske endda tidligere, og
var det rigeste kloster i England.
Myterne omkring Glastonbury er mange, men Klosteret blev udbygget frem til 1184, hvor det
særligt tre skiller sig ud: Ifølge legenden beblev ødelagt af en stor brand. Vi ser resterne
søgte en ung Jesus nemlig Glastonbury!
af abbediet og lader os fordybe i tiden omkring
Den hellige Gral og lansen der spiddede Jesus Jesu fødsel, myterne om Den Hellige Gral og
på korset, blev senere fragtet fra Jerusalem til Kong Arthur.
Glastonbury af Josef, og han grundlagde den
første kirke på engelsk grund ved
Glastonbury. Abbediet voksede
op omkring denne kirke. Glastonbury har også mange referencer
til Kong Arthur-myterne og i særdeleshed Avalon.
Avalon var det mytiske sted, som
Kong Arthur blev sejlet til efter sin
død, og ifølge overleveringen er
Glastonbury Avalon altså det
sted, Kong Arthur ligger begravet.
Vi besøger også Glastonbury
Abbey, der er Englands første
kristne bygning. Abbediet stam-

Torquay

travle maleriske havn, eller hvorfor ikke tage
en sejltur for at nyde udsigten fra et andet perTorquay er en by på den sydengelske kyst i
spektiv?
Devon langs med Torbay kysten hvor byens
En gåtur på den såkaldte Rock Walk i Royal
udvikling har gjort, at den nu er smeltet samTerrance Gardens er et must på UNESCOs
men med nabobyen Paignton.
Global Geopark.
I det 19. århundrede blev byen en yndet bade- Ca. 20 min. gang fra vort hotel finder du starby, berømt for sit sunde klima.
ten under den tårnhøje klint ved Royal Terrace
Med nogle af de smukkeste strande i landet er Gardens, som har udsigt over strandpromenader ikke underligt, at kysten ved Torquay har
den og er et af underværkerne i Torquay.
tilnavnet ”den engelske riviera”.
Rock Walk er et netværk af stier med middelTorquay byder på dejlige caféer, restauranter
havsplanter overalt. Også herfra har du en
og barer at slappe af i sammen med utallige
storslået udsigt over Princess Gardens, havseværdigheder, aktiviteter og attraktioner.
nen og så langt væk som Berry Head.
Husk at tage dig tid til blot at slentre rundt i den Go for it!!
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Bath.

overklassen mødtes til dans og sammenkomster.
Start med at tage en af sightseeingbusserne
Pulteney Bridge, som er en bro, bygget i Italiog stå af de steder, du finder mest interessan- ensk stil. Tegnet i 1769 af Robert Adam, som
te. Bath byder på utallige seværdigheder, og
var inspireret af Ponte Vecchio in Firence.
et af de mere ”skæve” er Green Park Station, Og ikke mindst de imponerende huse i The
som er den tidligere jernbanestation Queen
Royal Crescent som blev skabt for at give
Square Station, bygget i 1860’erne, som nu
velhavere en følelse af at være på landet, midt
rummer stande med alle mulige varer, cafe’er, i byen.
kunstnere osv. Og det hele er overdækket.
Det fører for vidt at omtale alle Bath’s herligheBath Abbey ligger i centrum, 10 min fra hotel- der her i programmet. Nærmere beskrivelse
let, og er også et ”must see”. Men derudover
følger i deltagerhæftet, som alle deltagere får
er der bl.a. Sally Lunn’s House, The Asudleveret. Og så er det i øvrigt altid bedst at
sembley Rooms, hvor datidens velhavere fra opleve det i virkeligheden.

Royal Cresent

Hop-på-hop-af
I Bath findes de såkaldte ”Hop-On-Hop-Off”
busser, som kører på ruter, så man let kan
komme rundt til alle byens seværdigheder.
Ofte også hvor almindelige turistbusser ikke

må køre. Det er en god måde at få set byen,
og besøge de steder man gerne vil, og når
man så er færdig det ene sted hopper man
bare på bussen igen og kører videre. Billetten
gælder i 24 timer fra du stempler den første
gang.
Alle deltagere på rejsen får udleveret en billet
til busserne i Bath, der oven i købet har hele to
ruter, - den ene dækker centrum og den anden
kommer ud i omegnen.

Udover billetten udleveres også et rutekort
ligesom billetten giver rabat på entreer, mange
steder.
Busserne er udstyret med et guidesystem, der
gennem de høretelefoner du får udleveret,
fortæller om byen og de forskellige steder, der
passeres.
Disse hop-på-hop-af busser findes også i
Plymouth, som vi besøger om mandagen på
rejsens anden uge.
Selve turen tager ca. 1 time hele vejen rundt i
Plymouth, og busserne kører fra stoppestederne hver ½ time, så du kan sagtens finde et
sted at stå af og på i forbindelse med de ting,
du gerne vil se og de steder, du gerne vil besøge. Der er 35 stoppesteder på
ruten. Billetten er gyldig hele
dagen og er inkl. i rejsens pris.
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Cheddar Gorge.
Cheddar Gorge er en kalkstenskløft i Mendip Hills nær landsbyen Cheddar, Somerset, England. Kløften er også stedet for
Cheddar-grotterne, hvor Storbritanniens
ældste komplette menneskelige skelet,
Cheddar Man, anslået til at være over
9.000 år gammel, blev fundet i 1903. Ældre rester fra ældste palæolitiske æra (for
12.000-13.000 år siden) er fundet.
Grotterne, der er skabt ved aktivitet af en
underjordisk flod, indeholder stalaktitter og
stalagmitter.
Kløften er en del af et sted med særlig videnskabelig interesse kaldet Cheddar Complex.
Cheddar Gorge, inklusive hulerne og andre

attraktioner, er blevet en turistdestination.
I en meningsmåling fra Radio Times-læsere i
2005, efter at det blev vist på tv-programmet
Seven Natural Wonders i 2005, blev Cheddar
Gorge udnævnt til det næststørste naturlige vidundere i
Storbritannien, kun overgået
af Dan yr Ogof-hulerne i
Wales.
Slugten tiltrækker ca.
500.000 besøgende om året,
og vi er nogle af dem.
Entre og guide til dette besøg er inkl. i deltagerprisen.

Om entreer på rejsen

Deltagerhæfte

På denne rejse besøger vi nogle steder, hvor
vi har været før, men som bestemt skal opleves af deltagere, der aldrig har været på disse
kanter før.
Jeg har derfor valgt ikke at inkludere entreer til
disse besøgssteder, og har derfor beskrevet i
programmet, hvor entreen er inkluderet, som
eksempelvis Cheddar Gorge, som er omtalt
herover. .
På et tidspunkt, i god tid inden rejsen, vil jeg i
et nyhedsbrev spørge alle om hvilke seværdigheder de er interesseret i at få billet til, for på
den måde at skaffe den bedst mulige gruppepris, som jeg så opkræver som tillæg.
Således betaler du ikke for entre til noget du
har set før og ikke nødvendigvis behøver at se
igen, - helt tæt på, som f.eks. Stonehenge.
Jeg håber det er en acceptabel løsning for
alle.

Jeg fremstiller, som ved tidligere rejser, et
detaljeret deltagerhæfte, som udleveres til alle
i bussen.
Dette hæfte fortæller om alle de steder vi besøger og indeholder også bykort mv., så det er
let at sætte sig ind i sagerne og finde rundt.
Og husk: Hvis du ikke er tryg ved at færdes
alene eller to og to, så er der altid nogle flere
at følges med, og i mange tilfælde er vi jo hele
gruppen på et og samme sted.

Nyhedsbreve.
Jeg udsender også 3-5 nyhedsbreve fra tilmelding og til afrejse, med ideer og information.
Det er i samme periode muligt at komme med
ønsker til forbedringer og nye indslag på rejsen, så vi er sikre på at alle, så vidt muligt, får
deres ønsker og forventninger opfyldt.
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Plymouth
Vi besøger Plymouth om mandagen på feriens 2. uge. Byen er kendt for at være udgangspunkt for flere af Francis Drakes togter,
og han blev valgt til borgmester i byen.
Der er rigtig mange ting at se og opleve i byen, og du får udleveret en 24-timers billet til
hop-on-hop-off bussen der stopper ved alle
seværdigheder, museer etc.
Nogle af de anbefalede steder er:
Stå af ved stop 2 og
tag en afslappet spadseretur gennem hjertet
af byens arv, Barbican & Sutton Harbour. Et
levende sted fuldt af brostensbelagte gader,
over 200 fredede bygninger og har endda sin
egen Elizabethanske have, der er fri for dig at
sidde i og nyde overfloden af smukke planter
og blomster.
The Hoe (se også side 7)
The Hoe er det naturlige hjerte i Plymouth,
med en fantastisk udsigt over Plymouth
Sound og hjemsted for det ikoniske Smeatons
Tower, som er et godt sted for en picnic eller
bare for at slappe af. Tag børnene til West
Hoe Park, der ligger en kort afstand fra The
Hoe. Dette store legeplads har en miniaturejernbane og putter grøn, skør golf, trampoliner, lystig gåtur og hoppeborg.
Stop 6 på Sightseeing bussens rundtur.

Downton Abbey

Centrum
Byens centrum er smukt grønt og har et centrum af uafhængige detailhandlere og høje
gadenavne, der er perfekte til nogle vinduesforretninger. Byens centrum er også året igennem vært for adskillige begivenheder, herunder Lord Mayor's Day, Flavor Fest,
Fairgrounds og meget mere! Stop 1 og 35.
Central Park
Gå gennem den største park i Plymouth, Central Park. Parken har åbne enge, skove og op
og ned bakker med fantastisk udsigt over byen mod Plymouth Sound og Cornwall.
- og så må vi ikke glemme at
den berømte Plymouth Gin
produceres i byen. Den bliver
produceret på Black Friars
Distillery. Måske det er tid til en
”G&T”?
Det er muligt at besøge destilleriet. Stop 2 på rundturen.

store hal, spisesalen, biblioteket, musikværelset, dagligstuen, salonen og adskillige soveHighclere Castle er et engelsk landsted –
værelser blev brugt til filmseancerne indenfor.
landslot – i Jacobethiansk stil – som er en
Slottet, den egyptiske udstilling og haverne er
stilart blandet af gotisk og klassisk. Slottet blev kun åbent for offentligheden i sommermåneopført af arkitekt Charles Barry og parken af
derne og på enkelte udvalgte tidspunkter relandskabsarkitekten Lancelot Capability
sten af året. Slottet tilbyder specialbegivenheBrown. Den 2.000 hektar store gård ligger
der hele året. Entre inkluderet.
i Hampshire i England omkring 8 kilometer syd
for Newbury i Berkshire. Den er landsæde
for Earl of Carnarvon (Jarlen af Carnarvon), en
gren af den AngloWalisiske adelsfamilie Herbert.
Highclere Castle var filmlokation for den britiske komedieserie Jeeves and Wooster, der
havde komedieskuespillerne Hugh Laurie og
Stephen Fry i rollerne. Det var også en de
primære filmlokationer for den Emmyvindende dramaserie Downton Abbey. Den
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Isle of Wight
Isle of Wight er en engelsk ø og et selvstændigt grevskab, beliggende i den Engelske
Kanal, fem kilometer fra Storbritanniens sydkyst. Øen ligger syd for grevskabet Hampshire og adskilles fra fastlandet England af et
havområde, der kaldes Solent. Øen har været populær siden den victorianske tid som et
feriested og er kendt for sin naturlige skønhed og for sin verdensberømte sejlads med
basis i Cowes.

Shanklin

nylig genoplivede Isle of Wight
Festival, som i 1970 var en af de
største rockmusikbegivenheder nogensinde.
Øen har et usædvanligt dyreliv
og er også en af de bedste fundsteder for dinosaurfossiler i Europa.
Øen har tidligere været en del af
Hampshire, men blev i 1890 et
The Needles
uafhængigt, administrativt grevskab (selvom øen stadig delØen har en rig historie, herunder sin egen
te Lord Lieutenant med Hampshire).
korte status som et officielt uafhængigt konge- I 1974 fik grevskabet status som ceremonielt
rige i det 15. århundrede. Den var hjemstedet grevskab med egen Lord Lieutenant, og øen
for digteren Alfred Lord Tennyson, og dronblev herefter et selvstændigt postdistrikt. Øen
ning Victoria lod sin sommerbolig og senere
er det mindste ceremonielle grevskab i Enghjem, Osborne House, bygge i East Cowes.
land. Med et enkelt parlamentsmedlem og
Øens maritime og industrielle historie omfatter 132.731 fastboende indbyggere, ifølge en
fremstilling af både, fremstilling af sejl, produk- folketælling fra 2001, er den også den mest
tion af fly, der kan lande på havet, verdens
befolkede parlamentariske valgkreds i Storbriførste luftpudefartøj og test og udvikling af
tannien.
britiske rumraketter. Øen er hjemsted for Isle
of Wight International Jazz Festval, og den for
Stranden ved Shanklin
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Til denne rejse har jeg booket 3 gode, ja faktisk supergode og hyggelige 3 og 4 stjernede
hoteller.
De 2 første er centralt beliggende, mens det
sidste hotel er et typisk engelsk badehotel
beliggende ved kysten i badebyen Shanklin..
Alle hotellerne har gratis Wi-Fi og mulighed
for at lave kaffe og te på værelserne. Der er
eget bad og toilet på værelserne og der er
TV.

Bath
Hotel Travelodge Bath Waterside
Rossiter Road, Widcombe Basin, Bath,
BA2 4JP, Tel.: + 44 (0) 8719 846407
Dette 3-stjernede hotel ligger meget centralt i
Bath, lige ned til kanalen, og man skal blot
lige over gangbroen, så er man i centrum.
Alle værelser har coffee / tea making facilities.
Morgenmaden er full english breakfast buffet.
Aftensmaden , en 3-retters menu er inluderet i
rejsens pris alle 4 aftner.

Torquay
Hotel Tor Park,
24 Vansittart Rd, Torquay TQ2 5BW,
Tel.: +44 1803 295151
Dette 4-stjernede hotel ligger i et roligt boligområde i Torquay tæt på marinaen og byens
centrum. Torquay strandpromenade kan nås
på cirka 15-20 minutters gang.
Hotellet tilbyder komfortable standardværelser med eget badeværelse. Hotellet har bar
og dansegulv, lounge og solterrasse, gratis
WIFI og live underholdning.
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½-pension eller?
På hele denne rejser er ½-pension (morgenog aftensmad, på hotellerne) inkluderet.
På skibene fra Holland til England t/r dog kun
morgenmaden.
Aftensmaden er enten buffet eller 3-retters
valgmenu, hvor du har f.eks. 3 forretter, 3 hovedretter og 3 desserter at vælge imellem.
Andre steder er det kokkens valg.
Skulle du have lyst til at spise andre steder
end på hotellet en aften eller to, ja så kan du
bare gøre det. Husk at melde fra på hotellet,
men bemærk at det ikke giver prisreduktion,
da det er en samlet pakke vi køber.

Det har efterhånden udviklet sig til en tradition, at vi på disse sommerrejser hygger os
med at starte dagen med en af Ebbes gode
kryddersnapse.
Ebbe Salomonsen har en passion med at
fremstille forskellige, gode dråber på forskellige urter og bær, og på de forskellige, lidt længere køredage, starter vi så dagen med en ny
udgave af disse gyldne dråber, ofte sammen
med den friskbryggede kaffe.
Og Ebbe har allerede meddelt at han gerne vil
brygge nogle gode dråber, også til denne
rejse.
Kryddersnapsen sælger vi til 10 kr. pr. stk.

Shanklin (Isle og Wight)
Hotel Channel View***, Shanklin.
Hope Rd, Shanklin PO37 6EH
Telefon: +44 (0)1983 862309
Det 3-stjernede Hotel Channel View, har eksisteret i mere end 100 år, dvs. siden Dronning
Victorias tid.
Opholdet her er inkl. fantastisk morgenmad
og en ligeså fantastisk 3 retters menu om
aftenen.
Hotellet tilbyder også gratis indendørs pool,
sauna og solarium.
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Når du har fået bookingnummer (numre) skal du udfylde nedenstående
9 punkter og sende til Leif Buster Hansen på mail eller pr. post.
1.: 1. deltager: Bookingnummer, Navn, fødselsdato og år (DD.MM.ÅÅÅÅ) samt
pasinfo*: pasnummer, udløbsdato, udstedt af.
2.: 2. deltager: Bookingnummer, Navn, fødselsdato og år (DD.MM.ÅÅÅÅ) samt
pasinfo*: pasnummer, udløbsdato, udstedt af.
* Pasinfo er til Stena Line, og derfor ikke nødvendig for de, som vælger flyrejse.

3.: Hjemadresse: Vej, nr. etage, postnr. og by.
4.: Telefon(er): 1. deltager / 2. deltager
5.: E-mail:

1. deltager / 2. deltager

6.: Påstigningssted: Esbjerg eller Kolding eller Stansted.
7. Værelsestype: Vælg mellem:
DB (dobbeltseng),
TWIN (2 enkeltsenge) eller
E (enkeltværelse- tillæg)
8.: Kahytstype: Vælg mellem
DB (2 personers kahyt med 2 enkeltsenge),
E (enkeltkahyt).
Bemærk: Navn skal være navn som i passet.
OBS.: Pasinfo skal ikke meddeles for dig, der rejser med fly.

Info til fly rejsende

ankommer dagen før, dvs. den 17. juli og
tager en overnatning på et hotel i Standsted
området, f.eks. Premier Inn, hvor vi samler op.

En del af deltagerne på tidligere rejser har
valgt at droppe den lange, men ofte meget
Premier Inn
hyggelige, bustur fra Danmark til Holland og i London Stansted Airport hotel
stedet flyve til startstedet i det land vi besøger. Thremhall Avenue,
Stansted Airport,Stansted CM24 1PY
Som det er beskrevet i programmet er det
Bemærk at hotellet ligger ca. 4 km fra udganogså denne gang, muligt at deltage på denne gen i Terminalen.
rejse, ved selv at booke fly til og fra
Du skal påregne at kunne være klar til
London Stansted.
opsamling ved ovennævnte hotel den
I så fald vil grupperejsen vare fra mandag den mandag 18. juli 2022 kl. 9.00 for opsamling.
18. juli 2022 til fredag den 29. juli 2022, - i alt
Vedr. hjemrejse:
12 dage.
Vi kan sætte fly rejsende af ved samme hotel
fredag den 29. juli 2022 senest kl. ca.17.00
Jeg vil anbefale, at du booker dit fly, så du
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1.: Send en mail til leifbuster@gmail.com og tilmeld antal deltagere (navne).
Herefter får du et bookingnummer pr. person.
2.: Så skal deltagerinfo (se side 14) sendes på mail eller pr. alm. post
(Den er lidt mere omfattende end på kortere rejser) og sendes til:
leifbuster@gmail.com eller pr. post:
Leif Buster Hansen,
Ved Skoven 29,
6700 Esbjerg.
3.: Depositum / betaling indbetales som nævnt herunder:
DEPOSITUM kr. 1000,- pr. deltager indbetales ved tilmelding.
Restbeløbet indbetales senest 1. maj 2022.
Betaling kan ske ved indbetaling / overførsel til
”REJSER”, SYDBANK, Reg.nr.: 7701 konto 1258001
(Husk navn / reservationsnummer på indbetaler)

Rejsens grundpris pr. voksen.
14 dages rejse, inkl. bustransport, indkvartering i
delt dobbelt / twin-værelse / 2 sengs kahyt med vindue,
TV, samt bad/toilet, morgen buffet på skibene, full
English breakfast og aften-menu normalt inkl. kaffe/the
på hotellerne samt alle udflugter (ekskl. nogle entreer)
som beskrevet i program.

Hvis du flyver*: 12 dages rejse, inkl. bustransport, indkvartering i delt dobbelt / twin-værelse, full
English breakfast og aften-menu, normalt inkl. kaffe/
the på hotellerne samt alle udflugter (ekskl. entreer)
som beskrevet i program. *Du booker selv fly. Se
side 14.

Tillæg for enkeltværelse på hotellerne
I Bath og på Isle Of Wight anvendes normalt dobbeltværelser som enkeltværelse.

Tillæg for enkeltkahyt t/r på skib.
- disse kahytter er indvendige. Er du interesseret
i udvendig enkeltkahyt, - spørg om pris.

+ selvbooket fly mv.

Der er mange muligheder for at finde yderligere oplysninger om de steder, vi skal besøge.
En af de oplagte er, at bruge Internettet, og herunder finder du et antal relevante links, men
der kan findes mange flere.
Bogen ”Turen går til England og Wales” fra Politikens forlag er også god at have ved
hånden.
Og endelig kan du, såvel fra Det Britiske Turistkontor, som nu kun kan nås på telefon og
E-mail samt fra de lokale turistkontorer i Sydengland få tilsendt materiale.
Du kan finde flere oplysninger om skibene (der er tale om 2 identiske søsterskibe, hvor vi
på udrejsen sejler med Hollandica og på hjemrejsen med Britannica. Læs om kahytterne,
og muligheder ombord samt en oversigt over priserne og shopping mulighederne om bord,
på dette link:
https://www.stenaline.nl/sitecore/content/Global/Data/ships/stena-britannica?
sc_lang=en-GB-nl
Det Britiske Turistkontor i Danmark: Telefon: 70 21 50 11
Telefonåbningstider: Mandag - fredag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 15.00
https://www.visitbritainshop.com/nordics/denmark=culture/
Hoteller / byer mv.:
Bath, England: https://visitbath.co.uk/
Hotel: https://www.travelodge.co.uk/hotels/361/Bath-Waterside-hotel?
Torquay: http://www.torquay.com/
Hotel: https://bespokehotels.com/tor-park
Isle of Wight: https://www.visitisleofwight.co.uk/
Hotel: https://www.channelviewhotel.co.uk/

- flere informationer følger
i nyhedsbrevene inden
selve turen, samt i deltagerhæftet, der udleveres
til alle deltagere i bussen.

Om Cornwall, Sydengland i øvrigt:
Sydvest England: http://www.visitsouthwest.co.uk/
Sydøst England: https://www.visitsoutheastengland.com/
Programmet på de foregående sider er,
som altid, muligt at ændre til det bedre.
Så hvis du får gode ideer inden afrejsen, til
forbedringer, udflugter, indslag osv. så skal
du endelig ikke holde dig tilbage. Ring eller
skriv og jeg vil forsøge at flette forslag ind i
programmet, så alle får en så optimal ferie,
som muligt.
Alle forslag og ideer vil blive beskrevet i de 3
-4 nyhedsbreve om turen, jeg udsender til
de tilmeldte fra nu og indtil vi skal af sted i
juli 2022.
Men husk også, at der er indlagt halve (og
en enkelt hel) dage uden fastlagte udflugter.
Disse dage er beregnet til at alle, alene eller
sammen med andre kan beslutte og gøre

lige hvad de har lyst til de pågældende dage, og finder du selv på et eller andet, er du
meget velkommen til at invitere andre med,
hvis du har lyst.
Husk at det også er dit eget ansvar, at du får
en rigtig god ferie.
Nyhedsbrevene vil jeg sende pr. mail til alle
pr. E-mail. Disse nyhedsbreve er med til at
holde gang i forventningens glæde hos alle.

