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SHAKESPEARE’S COUNTRY, DE COTSWOLDS EN OXFORD

PROGRAMMAVOORBEELD

Dag 1: HEENREIS - AYLESBURY - 
STRATFORD
Met de bus vanuit de school naar 
Calais voor een rustige overtocht 
naar Dover. Na de ontscheping 
gaat het onmiddellijk westwaarts 
naar Aylesbury voor een bezoek 
aan Waddesdon Manor. In de 
namiddag eerst naar Coventry met 
haar bijzondere kathedraal, bezoe-
ken er eventueel het Museum of 
British Road Transport en rijden 
vervolgens naar Stratford-upon-
Avon. We nemen intrek bij gastge-
zinnen, in de jeugdherberg of het 
hotel en na het avondmaal maken 
we een verkennende wandeling 
door de stad.

Dag 2: STRATFORD - WARWICK
‘s Morgens een uitgebreid bezoek 
aan Stratford-upon-Avon en de 
Shakespeare Properties, waaronder 

Shakespeare’s geboorteplaats in 
Henley Street, zijn laatste woon-
plaats New Place, Hall’s Croft waar 
zijn dochter Susanna woonde en 
niet te vergeten Anne Hathaway’s 
Cottage. In de namiddag rijden we 
naar Warwick Castle, de mooiste 
en meest indrukwekkende middel-
eeuwse burcht van Engeland. 
Daarna moet men het historische 
Warwick verkennen, de prachtige 
architectuur ontdekken en rond-
snuisteren in een der vele boeken-
winkeltjes of antiekgalerijen. 

Dag 3: BLACK COUNTRY - 
SHROPSHIRE OF COTSWOLDS - 
BLENHEIM
Vandaag duiken we eerst de indu-
striële geschiedenis van Engeland in 
met een bezoek aan de Black 
Country Living Museum in Dudley, 
een volledige reconstructie van een 
mijnstadje en vervolgens naar 
Ironbridge, geboorteplaats van de 

industriële revolutie waar ‘s werelds 
eerste ijzeren brug staat. 
Dan gaat het langs Shrewsbury, het 
fraaiste stadje in Tudor-stijl, door-
heen de Shropshire Hills, een stop 
aan het Victorian Stokestay Castle 
(kort bezoek) en verder langs 
Ludlow en Hereford naar 
Cheltenham, waar u de vele bloem-
bedden en de Promenade zeker 
moet zien. Verblijf in Stratford.
Als alternatief: via de Cotswold 
Hills, met een stop en een wande-
ling in een paar pittoreske dorpjes 
zoals Bourton-on-the-Water of 
Moreton-in-Marsh, rijden we naar 
het statige Blenheim Palace, 
geboorteplaats van Winston 
Churchill, en leren er alles over het 
leven van deze staatsman. 
Avondmaal en verblijf in de com-
fortabele jeugdherberg van Oxford.

Dag 4: OXFORD
Deze morgen lopen we in de voet-

sporen van Inspector Morse, want 
in zijn stad trachten we alle vragen 
van de Oxford Town Trail te beant-
woorden. Zo gaan we op tocht 
door de wereldberoemde universi-
teitstad en ontdekken we Redcliffe 
Camera, de Bodleian Library, de 
vele colleges waarvan we een der 
oudste, Christ Church College, 
zeker moeten bezoeken en van 
boven op Carfax Tower krijgen we 
een onvergetelijk zicht op de ‘City 
of Dreaming Spires’. 
In Oxford Castle beleef je de toe-
standen in de Victoriaanse gevan-
genissen. We ronden onze dag af 
met een bezoek aan het 
Ashmolean Museum en laten nog 
wat tijd over voor shopping.

Dag 5: SEVENOAKS- TERUGREIS
We keren terug naar Kent, bezoe-
ken Knole House en lunchen in 
Sevenoaks. Daarna naar Dover 
voor onze ferry naar Calais.

Vanaf 3 dagen met HEART OF ENGLAND


