
HAMPSHIRE & WIGHT DOOR DE EEUWEN HEEN

Vanaf 2 dagen met

❋

PROGRAMMAVOORBEELD

Dag 1: HEENREIS - WINDSOR - 
ETON
Per bus naar Calais voor de ferry 
naar Dover of de Eurotunnel naar 
Folkestone. De eerste stop is in 
Windsor en na de lunch wandelen 
we naar Eton voor een bezoek aan 
het beroemde Eton College, waar 
de Britse aristocratie middelbaar 
onderwijs loopt. 
In de namiddag rijden we naar 
Southampton, Portsmouth, 
Worthing of Bognor Regis dat we 
eerst even verkennen vooraleer de 
gastgezinnen te ontmoeten.

Dag 2: NEW-FOREST - BEAULIEU
Nu naar de New Forest, eens de 
jachtgronden van de Engelse 
koningen, waar we starten met de 
historische scheepswerf, Buckler’s 
Hard, aan de schilderachtige 
Beaulieu River. Bezoek aan het 

maritiem museum en het museum-
dorp dat er het leven in de 17e 
eeuw getrouw weergeeft. 
Wandeling doorheen de New 
Forest langsheen de rivier naar 
Beaulieu en misschien zien we 
onderweg wel de beroemde wilde 
pony’s. Lunch onderweg of in het 
cafetaria van Beaulieu Estate, het 
domein van de excentrieke Lord 
Montagu. Bezoek aan zijn uniek 
automobielmuseum, het prachtige 
kasteel en de ruïnes van de abdij, 
waar een permanente tentoonstel-
ling ons veel leert over het dagelijk-
se leven tijdens de middeleeuwen. 

Dag 3: WIGHT
Vroege overtocht met de ferry 
naar het eiland Wight. Bezoek aan 
Osborne House in East Cowes, de 
geliefde residentie van Queen 
Victoria. Dan een wandeling naar 
West Cowes, het mekka van de 
zeilsport, voor de ontdekking van 

dit lieflijk stadje, maar waar we 
eerst nog lunchen. 
Dan naar het hart van Wight voor 
een bezoek aan het historische 
Carisbrooke Castle, waarmee vele 
verhalen verbonden zijn. Tenslotte 
nemen we de ferry terug naar 
Portsmouth.

Dag 4: PORTSMOUTH
Wij beleven de maritieme 
geschiedenis van Engeland in the 
Historic Dockyard, gelegen op de 
terreinen van de Britse Navy in 
Portsmouth. 
We bezoeken de Victory, het admi-
raalschip van Nelson; de 
Victoriaanse Warrior, het eerste sta-
len oorlogsschip dat zowel onder 
zeil als onder stoom kon varen en 
tenslotte het lievelingsschip van 
Hendrik VIII, de Mary Rose, dat op 
unieke wijze van de zeebodem 
werd gelicht. Alsof het nog niet 
genoeg was, blijven er nog de dok-

ken zelf en het uiterst interessante 
museum van de Royal Navy. 
Daarna blijft ruimschoots de tijd 
voor shopping in de trendy 
Gunwharf Quays.

Dag 5: BRIGHTON - BEACHY 
HEAD - TERUGREIS 
Brighton, de Victoriaanse parel aan 
de zuidkust is zeker een must. 
Eerst een bezoek aan het exotische 
Royal Pavilion en daarna rondneu-
zen in de pittoreske ‘Lanes’.
We rijden terug via Beachy Head 
en eindigen ons bezoek aan het 
zuidoosten met een korte natuur-
wandeling langs de ‘Seven Sisters’, 
vooraleer in Dover de ferry te 
nemen naar Calais.

THE SOUTH REGION


