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MACHTIGE BOUWWERKEOENN
OP EEN BEDJE VAN GR

Veelzijdige bezienswaardigheden en frisgroene landschappen, dat is wat je van onze
kampeerreis door Zuid-Engeland mag verwachten. Historische steden, adellijke land
huizen, kastelen met fraaie tuinen en imposante kathedralen wisselen elkaar af, zodat
je je geen moment zal vervelen. Naast Dover, Chichester, Salisbury en Canterbury staan
nog meer toppers op ons programma, zoals de populaire badplaats Brighton met het
Royal Pavilion, de mysterieuze steencirkels in Stonehenge, neolithische monumenten in
Avebury, de Romeinse baden en het Royal Crescent in Bath en nog veel meer.
PROGRAMMA
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rondleiding in deze ommuurde stad.
Na de middag een geleid bezoek aan de
kathedraal van Chichester.
Dag 6 Met openbaar vervoer naar
Fishbourne Roman Palace & Gardens.
Hier bezoeken we het grootste Romeinse
bouwwerk ooit op Engelse bodem,
dat pas in de 20ste eeuw werd ontdekt
en blootgelegd.
Dag 7 Vandaag naar Portsmouth. Samen
met een gids gaan we op stap in deze
historische haven- en marinestad én
geboortestad van Charles Dickens.
Dag 8 Met eigen vervoer naar het statige
Petworth House: deze adellijke verblijfplaats uit de 17de eeuw heeft de meest
indrukwekkende schilderijenverzameling van alle National Trust-huizen met
werken van heel uiteenlopende meesters:
van Van Dyck tot Titiaan, van Reynolds
tot Turner en Blake. Ook de reusachtige
tuin met tal van loslopende herten is
de moeite! Tussendoor een smakelijk
verpozingsmoment bij een ‘cream tea’.
Dag 9 Busexcursie naar Brighton! Vanaf
Brighton Pier toont een gids ons alle kan-

ten van dit vissersdorp dat uitgroeide
tot een wereldberoemde badplaats.
We lopen onder meer langs Brighton
Beach, het stadhuis en de beroemde
Brighton Lanes. De oogverblindende
tuinen van het Royal Pavilion, een van
de parels van de zuidkust, maken deze
dag nog meer geslaagd.
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Dag 1 Inschepen in Calais voor de
overtocht naar Dover. Verplaatsing naar
de camping nabij Dover, kennismaking
en welkomstdrink.
Dag 2 Met openbaar vervoer naar
Folkestone voor een vrij bezoek aan
deze typisch Engelse kuststad met z’n
haven, winkelstraatjes en badhuisjes.
Daarna wandelen we over de klifpaden
terug naar de camping.
Dag 3 Vandaag met openbaar vervoer
naar Dover. Met een gids bezoeken
we Dover Castle en de ondergrondse
tunnels waar tijdens WOII een commandocentrum en een hospitaal
gevestigd waren. Na de middag vrij
voor verdere stadsverkenning of een
bezoek aan de White Cliffs of Dover en
bezoekerscentrum.
Dag 4 Verplaatsing naar Chichester.
Onderweg een bezoek aan Bodiam
Castle: een gids troont ons rond in dit
14de-eeuwse kasteel dat intussen tot het
nationaal erfgoed behoort.
Dag 5 Wandeling naar het centrum
van Chichester voor een gegidste
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Dag 10 Verplaatsing naar Salisbury.
Suggestie: maak een kleine omweg
langs het historische Winchester met z’n
gotische kathedraal.
Dag 11 Naar Salisbury voor een geleide
wandeling. Naast het stadje brengen
we ook een geleid bezoek aan Salisbury
Cathedral, welke met z’n hoge torenspits
en de oudste klok ter wereld zeker een
blikvanger is in het silhouet van deze
stad.
Dag 12 Busuitstap naar Stonehenge
en Avebury, dé natuurfenomenen uit
de prehistorie. Een gids dompelt ons
onder in de magie van dit wel heel
bijzondere werelderfgoed.
Dag 13 Vrije dag. Voor de liefhebbers
stippelde de reisbegeleider een
wandeling uit door het New Forest
Nationaal Park.
Dag 14 Met eigen vervoer naar
Stourhead House & Gardens bij
Mere, voor een geleid bezoek aan
dit landgoed en een wandeling in de
prachtige tuinen.

Dag 15 Temidden van het magisch
mooie landschap van Wiltshire wandelen we terug naar de ijzertijd en
bezoeken Old Sarum, de oorspronkelijke
locatie van de stad Salisbury.
Dag 16 Verplaatsing naar Bath. ’s Avonds
een gezamenlijk etentje.
Dag 17 Busexcursie. We trekken naar
het charmante oud-Engelse dorpje
Bradford-on-Avon voor een geleid
bezoek. Verder naar het authentieke
dorpje Lacock, waar we ons in een
tv- en filmdecor (o.a. Harry Potter)
wanen. Afsluiten doen we aan de rand
van het dorp met een geleid bezoek aan
Lacock Abbey.
Dag 18 Met openbaar vervoer naar
Bath, bekend om haar connectie met
Jane Austen en tweeduizend jaar oude
geneeskrachtige thermen. Met een gids
toeren we rond in deze compacte stad
tot aan de Roman Baths: hier krijgen
we met een audioguide een levendig
beeld van de thermen in de tijd van de
Romeinen. De dag wordt mooi afgerond met een gegidste wandeling door
het halvemaanbouwwerk ‘the Royal
Crescent’, een schitterend voorbeeld van
de Gregoriaanse architectuur.
Dag 19 Verplaatsing naar Canterbury.
Onderweg een bezoek aan historisch
Engels landgoed Knole House met z’n
unieke middeleeuwse hertenpark.
Dag 20 Geleid bezoek aan de middeleeuwse binnenstad van Canterbury en
z’n beroemde kathedraal.
Dag 21 Vrije dag. Mogelijkheden te over:
winkelen in Canterbury, de witte kalk
rotskust nog eens gaan bewonderen,
kuieren in de gezellige badstadjes, een
fietstocht ... ’s Avonds afscheidsetentje.
Dag 22 Inscheping in Dover. Aankomst
in Calais en individuele terugreis. △

☑ BOOTOVERTOCHT INBEGREPEN
CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�
DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid): € 1.552
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.): € 1.044
alleenreizende:
€ 2.148
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden (incl. elektriciteit) • booto
vertocht Calais-Dover H/T kampeerauto
(onbeperkte afmetingen) • National Trust
membership 14 dagen • openbaar vervoer
zoals beschreven in het programma • busex
cursies dag 9, 12 & 17 • geleide bezoeken
incl. toegangsgelden Dover Castle, Bodiam
Castle, Chichester Cathedral, Fishbourne
Roman Palace & Gardens, Petworth House
(incl. cream tea), Salisbury Cathedral,
Stonehenge, Avebury, Stourhead House &
Gardens, Old Sarum, Lacock Abbey, Bath
Royal Crescent, Knole House & Gardens en
Canterbury Cathedral • geleide stadswan
delingen Chichester, Portsmouth, Brighton,
Salisbury, Bath, Bradford-on-Avon, Lacock en
Canterbury • toegangsgelden (incl. audiog
uide) Royal Pavilion, Roman Bath • 3 etentjes,
waaronder 1x lunch, 1x diner en afscheid
setentje • welkomstdrink en extra drinks •
reisbrochure.

SUPPLEMENT BOOT
Auto & caravan (onbeperkte afm.):

€ 116

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Roland April

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 maart 2019

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 33
of www.vkt.be/reizen

ZORGELOOS KAMPEREN 2019
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