
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Bournemouth
Geniet in Zuid-Engeland met Isle of Wight,
Salisbury en Wisley Garden

Nieuw! De Britse zuidkust heeft zo veel moois te bieden! Oost en West
Sussex, Hampshire en Dorset zijn een bezoekje waard. Uw
viersterrenhotel in Bournemouth, Durley Dean, ligt vlakbij het strand,
heeft een spa en is een ideale uitvalsbasis voor dagtochten in de
omgeving. Hoogtepunten van de reis zijn de badplaats Brighton, een
dag op het Isle of Wight, Salisbury met zijn kathedraal en het
middeleeuwse Winchester. en de tuinen vanGarden Wisley,
onderdeel van de Royal Horticultural Society. We sluiten af met een
kort bezoek aan Londen. Vele nieuwe ontdekkingen en genieten in
Zuidoost-Engeland! Een aanrader!

Dag 1 - Heenreis & Rye

Vanuit onze opstapplaatsen rijden we naar de haven Calais in
Frankrijk. Inscheping voor overtocht naar het Verenigd Koninkrijk.
Zodra u de „White Cliffs of Dover“ ziet, mogen we bijna
ontschepen. Na aankomst in Dover rijden we naar één van de mooiste
stadjes van Zuid-Oost Engeland, Rye. Een pareltje om ontdekken vol

7 dagen vanaf
€ 899,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Overtocht Calais - Dover v.v.

1 overnachting op basis van
halfpension in de omgeving van
Brighton/Eastbourne/Hastings

Brighton

4 overnachtingen op basis van
halfpension in hotel Durely Dean
Bournemouth hotel

Overtocht naar Isle of Wight v.v. met
een bezoek aan Osborne House
(inclusief)
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Engelse traditie. Vervolgens rijden we naar ons hotel in de omgeving
van Brighton/Eastbourne voor 1 overnachting.

Dag 2 - Brighton & Bournemouth

Na het ontbijt rijden we naar de beroemde badplaats Brighton. In het
hart van de stad vind je een extravagant paleis dat een koning waard
is. Brighton Pavilion werd gebouwd voor Koning George IV, die het
door architect John Nash liet verbouwen tot het paleis in Indiase stijl
dat u vandaag nog altijd ziet. U heeft de mogelijk het Pavilion te
bezoeken. Maak ook een wandeling over de iconische Brighton Pier,
langs de zee, of bekijk vanaf een hoogte van 138 meter het mooie
uitzicht over de kust en Brighton, vanuit de British Airways i360. In de
middag rijden we via Portsmouth naar onze vakantieplaats
Bournemouth. Inchecken, diner en overnachting in het typische
Engelse Victoriaanse Durley Dean Hotel. Hier verblijven we 4 nachten.

Dag 3 - Isle of Wight

We rijden naar de haven van Lymington. Overtocht naar Isle of Wight.
Koningin Victoria was zo enthousiast over het eiland dat ze er een
vakantieverblijf liet bouwen, Osborne House, dat gaan we vandaag
dan ook bezoeken (incl. reissom). Het leven op het eiland verloopt
trager dan in de rest van Engeland. Vervolgens rijden we langs de
rivier Medina, naar de “hoofdstad” van het eiland, het
historische Newport, met Carisbrooke Castle, een oude gevangenis.
Hier heeft u lunchpauze en tijd om het pittoreske centrum te
ontdekken. Vervolgens bezoeken we de westkust, met het langste
zandstrand van het eiland, met zicht op de beroemde “Needles”
rotsen die uit het water steken.

Dag 4 - Salisbury

Deze dag bezoeken we Salisbury, u ziet hier de fraaie historische
binnenstad, met traditionele vakwerkhuizen, leuke winkelstraatjes en
marktplein.De kathedraal van Salisbury behoort tot de mooiste
kathedralen van het land en is bijna volledig gebouwd in de vroege
gotische stijl. Na de lunch rijden we door de “Area of Outstanding
Natural Beauty”, Cranborne Chase. Hier ziet u het echte landelijke
Engeland. De streek is rijk aan mooie dalen en typisch Engelse
cottages, traditionele insteek en vele typisch Engelse plattelands
pubs, waar we dan ook een stop maken om een lokaal drankje of een
kopje thee te drinken.

Dag 5 - Vrije dag Bournemouth

Vandaag een vrije dag! Geniet van alles dat Bournemouth te bieden
heeft. Of maak gebruik van de faciliteiten van het hotel.

Salisbury kathedraal

Tuinen van Garden Wisley, onderdeel
van de Royal Horticultural Society.

Fotostop bij Hever Castle.

1 overnachting op basis van
halfpension in de omgeving van
Londen

Stadstour Londen

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
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Dag 6 - Winchester & Garden Wisley

We verlaten Bournemouth en rijden naar het middeleeuwse
Winchester, in de 13e eeuw de hoofdstad van Groot-Brittanie. De
kathedraal is een van de grootste van Europa. Een tuin mag niet
ontbreken op deze reis door Zuid-Engeland. In de middag bezoeken
we de tuinen van Garden Wisley, onderdeel van de Royal Horticultural
Society. Op de route naar ons hotel maken we een fotostop bij Hever
Castle. We overnachten in de omgeving van Londen.

Dag 7 - Stadstour Londen & Thuisreis

Londen! in de ochtend maken we een uitgebreide stadsrondrit door
Londen. U zult vele bezienswaardigheden zoals Buckingham Palace,
de Tower Bridge, Big Ben en St. Paul’s Cathedral. U heeft vrije tijd tot
ca. 14.00 uur. Vervolgens rijden we naar de haven van Dover voor
overtocht naar Calais. Goodbye! Aankomst in de avond in Limburg.

Hotelinformatie

Durley Dean Bournemouth Hotel ***

Dit Victoriaanse herenhuis biedt lichte, moderne kamers dichtbij het
bekroonde strand van Bournemouth. De eigentijds ingerichte kamers
van het Durley Dean zijn voorzien van een flatscreen tv, thee- en
koffiefaciliteiten en een bureau. Alle kamers hebben een eigen
badkamer met een föhn. Het hotel bevindt zich op een goede locatie,
op 500 meter van de bars en winkels in het centrum van de stad en
op 10 minuten te voet van het Bournemouth International Centre en
de pier van Bournemouth.

Hotel verzorging: halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 65,-

Hotel website: http://www.durleydean.co.uk
Hotel adres: Durley Dean Hotel, West Cliff Road, Bournemouth,
Verenigd Koninkrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 16
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