
Opstapplaatsen: H

5 dagen / 4 nachten
halfpension

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

30 april 18 € 545

13 augustus 18 € 545

17 september 18 € 545

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 160

Dag 1 • België - Witney
Voor de middag rijden we richting Calais. Na aankomst op 
Engelse bodem rijden we naar het typische Cotswoldsdorp-
je Bourton-on-the-Water, het Venetië van de Cotswolds.

Dag 2 • Hidcote Manor Garden - Chipping Campden - 
Burford
Langs Burford, Chipping Norton en Moreton-in-Marsh 
rijden we naar Hidcote Manor Garden (± £ 12 pp). We 
brengen een vrij bezoek aan deze tuin die de “tuinka-
mers” introduceerde. Vlakbij bezoeken we het mooiste 
Cotswoldsdorp: Chipping Campden. Voor we terugkeren 
naar het hotel, bezoeken we in Burford de Johannes de 
Doperkerk en de mooie huisjes langsheen de High Street. 

Dag 3 • Sudeley Castle - Cheltenham - Bibury - 
Arlington Row
Via Stow-on-the-Wold rijden we naar Broadway, een zeer 
typisch Cotswoldsdorp. We zetten onze weg verder via 
Stanton en bereiken Sudeley Castle. We bezoeken fa-
cultatief het kasteel (± £ 15 pp) met de grafkapel van 
Catherine Parr, de zesde vrouw van Henry VIII. Aansluitend 
genieten we van vrije tijd in Cheltenham. In Bibury wande-

len we langs het forellenriviertje de Coln. Nadien rijden we 
naar Arlington Row voor een vrij bezoek aan het Saksische 
kerkje Arlington Mill en aan de forellenkwekerij (± £ 5 pp).

Dag 4 • Blenheim Palace - Oxford
In de voormiddag brengen we een vrij bezoek aan Blen-
heim Palace (± £ 17 pp), één van de grootste paleizen 
van Engeland en tevens geboorteplaats van Sir Winston 
Churchill. In de namiddag bezoeken we Oxford, een unieke 
stad op het gebied van architectuur en onderwijs in het 
Verenigd Koninkrijk. We brengen een facultatief bezoek 
aan één van de meest prestigieuze colleges van het land: 
Christ Church College (± £ 9 pp). 

Dag 5 • Witney - Chartwell - België
Deze ochtend brengen we nog een vrij bezoek aan Chart-
well (± £ 13,50 pp), het landgoed van Churchill. Daarna 
keren we terug naar België.

OXFORD WITNEY HOTEL
Ligging: gelegen in een rustige omgeving aan de 
rand van het dorpje Witney
Uitrusting: mooi hotel in Cotswolds stijl met bar, 
restaurant, binnenzwembad, whirlpool, sauna, 
fitness, solarium
Kamers: comfortabel ingericht, badkamer met bad 
of douche, haardroger, toilet, tv, telefoon
Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet, ’s avonds 
verzorgde 3-gangen maaltijden

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
de 5e dag het ontbijt
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

VREEMDE MUNT
 � Engelse Pond

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle 
deelnemers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

BROADWAY CHIPPING CAMPDEN

OXFORD

EXCURSIEREIZEN

128 129

Ten noordwesten van Londen ligt het Engelse platteland zoals we dat het liefst hebben. We trekken naar de romantische regio vol golvende 
heuvels, charmante stadjes en dorpjes. Kenmerkend voor de Cotswolds zijn de omheinde weiden waar talrijke schapen grazen in het 
glooiende landschap.

Cotswolds GROOT-BRITTANNIE   

-10%


