Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Zuid-Engelse tuinen en stranden
Vanuit het mooie Eastbourne
Het geluid van de zee gecombineerd met de zoute geur en meeuwen
die in de wind vliegen, een vakantiedag kon nauwelijks beter
beginnen. Onze verblijfplaats Eastbourne aan de Engelse zuidkust is
een ideale locatie om de omgeving in Sussex en Kent te verkennen.
Zelfs voor ervaren bezoekers van Engeland zijn er geheel nieuwe
perspectieven en indrukken te beleven tijdens deze reis. Het is de
variëteit die deze reis bijzonder maakt. Het kust- en strandlandschap
in Eastbourne en Brighton enerzijds, de nieuw ontworpen tuinen van
Leonardslee en bij Scotney Castle anderzijds. Maar ook waterkastelen,
het zacht glooiende landschap in het achterland en de
steile krijtrotsen aan de kust – dit alles beleeft u tijdens deze nieuwe
reis met veel entrees inclusief!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

5 dagen vanaf

€ 789,- p.p.

Vertrekdata
26 juni 2023

€789

18 september
2023

€789

Dag 1 - Heenreis
Vanuit Limburg via de Belgische en Franse autosnelwegen naar Calais
voor overtocht per ferry naar Dover. In de verte ziet u de krijtrotsen al
verschijnen, Engeland is kortbij en uw vakantiebestemming voor de
komende dagen. Na aankomst verder langs de kust naar ons hotel
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in Eastbourne. Maak zeker nog een strandwandeling! Iedere avond
dineren we in ons hotel.

Dag 2 - Beachy Head - Brighton

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar
4 nachten op basis van halfpension
in 3* hotel Best Western York House
in Eastbourne

Na het Engelse ontbijt rijden we naar Beachy Head met 162 m hoge
kliffen, van waaruit een landtong uitsteekt in de zee, een
indrukwekkend panorama van krijtrotsen. We rijden verder naar
de grootste en bekendste badplaats van Engeland, Brighton. Een van
de belangrijkste bezienswaardigheden is het Royal Pavilion, een uniek
kasteel dat we bezoeken tijdens onze stadswandeling (incl.
reissom).
In
de
namiddag
verder
naar Leonardslee Gardens (entree incl. reissom), de tuinen staan al
lang bekend als de mooiste bostuinen in Engeland. U heeft voldoende
tijd voor de tuin te ontdekken.

Dag 3 - Royal Tunbridge Wells - Lamberhurst
Vanochtend
een
bezoek
aan
het
mooie
en
rustige
Royal Tunbridge Wells. In de 18e eeuw al kwamen de rijke
Londenaren hier voor ontspanning. Wandel langs de promenade
The Pantiles en geniet van de unieke flair van de plek. Vervolgens
rijden we naar Lamberhurst waar we het Scotney Castle (entree incl.
reissom) met zijn prachtige renaissancetuin bezoeken. Een
hoogtepunt van het complex zijn de ruïnes van Scotney Old Castle,
het middeleeuwse landhuis. Het is omgeven door een zeer diverse
tuinen. Een beroemde huurder in Scotney was Margaret Thatcher in
de jaren zeventig en tachtig.

Excursie naar Beachy Head,
stadswandeling Brighton met entree
Royal Pavilion
Entree Leonardslee Gardens
Excursie Royal Tunbridge Wells,
Lamberhurst incl. Scotney Castle
(inclusief entree)
Excursie Kent met een bezoek aan
Bodiam Castle (inclusief entree)
Bateman's House (inclusief entree)
Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Dag 4 - Kent
Kent is de thuisbasis van vele bijzondere waterkastelen, zoals
het Bodiam Castle dat we vandaag bezoeken. Dit middeleeuwse
kasteel ligt vlakbij de rivier de Rother en is omgeven door brede
grachten. ‘s Middags rijden we naar het 17e eeuwse Bateman’s House
voor een bezoek. Het grote zandstenen huis ligt midden in een
betoverend heuvellandschap. Het was meer dan 30 jaar het huis
van Rudyard Kipling (“The Jungle Book”). Een wandeling door de
liefdevol aangelegde tuinen brengt u naar een watermolen die nog
steeds in gebruik is.

Dag 5 - Terugreis
Vanochtend nog enkele uren vrije tijd in onze vakantieplaats. Aan het
begin van de middag beginnen we onze terugreis naar Nederland. Via
Dover overtocht naar Calais en door Frankrijk en België naar onze
opstapplaatsen in Limburg.
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Hotelinformatie
Best Western York House Eastbourne***
Dit elegante Victoriaanse stijl hotel ligt aan de promenade
van Eastbourne, het ligt op zo’n 400 meter van de pier en aan het
strand. In 10 minuutjes wandelt u naar het leuke centrum van de stad.
’s Avonds kunt u na het diner de dag afsluiten in de Veranda bar met
een lekker drankje. Het hotel beschikt over nette klassieke kamers
met gratis WiFi en er is een binnenzwembad.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer : € 110,Hotel website: https://www.yorkhousehotel.co.uk/
Hotel adres: 14-22 Royal Parade, Eastbourne BN22 7AP, Verenigd
Koninkrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
Minimum aantal deelnemers: 25
Voor reizen naar Groot Brittannië is
een paspoort nodig
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