
OP ZOEK NAAR KING ARTHUR

Vanaf 4 dagen met

❋

THE WEST COUNTRY

PROGRAMMAVOORBEELD

Dag 1: WINCHESTER - 
SALISBURY - STONEHENGE - 
BRISTOL
Transfer naar Calais voor een 
vroege ferry naar Dover. 
We rijden via Maidstone naar 
Winchester voor een bezoek aan 
de kathedraal en de Great Hall 
(ridders van de Ronde Tafel) en 
mogelijks aan Winchester College, 
een der oudste ‘private schools’ 
van Engeland. Dan naar Salisbury, 
waar we de prachtige kathedraal 
kunnen bezoeken of het heel 
nabijgelegen Old Sarum, een 
antieke heuvelburcht. Vervolgens 
naar Stonehenge, de mysterieuze 
prehistorische tempel waar tot op 
heden de druïden nog rondhuizen.
Ten slotte naar de jeugdherberg 
van Bath of Bristol of bij 
gastgezinnen ten zuiden van Bath 
of in Teignmouth. 

Tenslotte rijden we langs de M25 
terug naar Dover voor de ferry naar 
Calais, maar stoppen onderweg 
eerst in Downe Village voor een 
bezoek aan Down House, waar 
Charles Darwin gewoond en 
gewerkt heeft en gaan zelf op 
zoek naar ‘The origin of species’ of 
we bezoeken Hampton Court, het 
lievelingskasteel van Henry VIII. In 
de latere namiddag moeten we 
dan naar Dover voor een rustige 
tocht per ferry naar Calais.

over Teignmouth naar Dartmoor 
waar we een der mooiste National 
Parks ontdekken en waar we 
lunchen in de natuur. In de latere 
namiddag naar Weston-super-Mare 
voor een bezoek aan iets heel 
anders: het helikoptermuseum. 

Dag 4: BRISTOL
‘s Morgens verkennen we Bristol en 
bezoeken achtereenvolgens het 
fascinerende Aquarium en de 
SS Great Britain, die de emigranten 
naar Australië bracht.
Na de lunch wat cultuur met een 
bezoek aan de galerijen van 
M-Shed. Er is uiteraard ook nog tijd 
voorzien voor shopping en ’s avonds 
zou een ghost walk de dag kunnen 
afronden. 

Dag 5: AVERBURY - TERUGREIS 
VIA HAMPTON OF DOWNE 
De busrit gaat eerst naar Avebury, 
waar we even afstappen voor de 
befaamde ‘Ring of stones’ 

Dag 2: BATH - GLASTONBURY
Op het morgenprogramma een 
bezoek aan de Roman Baths, met 
zijn eeuwenoude kanalisaties.
Daarna maken we een 
rondwandeling in deze 
architecturaal prachtige stad, 
waarbij de Royal Crescent, the 
Circus en Pulteney Bridge zeker 
een must zijn. In de namiddag 
gaan we naar Glastonbury voor 
een bezoek aan Glastonbury Tor en 
de abdij. Daar zou zich de 
legendarische begraafplaats van 
King Arthur bevinden.
We rijden terug naar Bath en 
stoppen onderweg eens heel even 
aan de historische watermolen van 
Priston.

Dag 3: EXETER - DARTMOOR - 
WESTON SUPER MARE 
‘s Morgens staat Exeter op het 
programma voor een bezoek aan 
de kathedraal en aan Exeter Quay 
House. Daarna gaat het verder 


