
5 dagen / 4 nachten
halfpension

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

11 mei 20 € 564

03 augustus 20 € 564

14 september 20 € 564

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 168

Opstapplaatsen: C

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, comfortabel ingerichte kamers met bad of 
douche, haardroger, toilet, tv, telefoon
Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 3-gangen maaltijden

INBEGREPEN
• ****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 
• Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

Dag 1 • België - Witney
Voor de middag rijden we richting Calais. Na aankomst op Engelse bodem rijden we naar het typische Cotswoldsdorpje Burford met zijn 
Johannes de Doperkerk en de mooie huisjes langsheen de High Street. Vervolgens naar Witney voor installatie in ***Hotel Oxford Witney.

Dag 2 • Hidcote Manor Garden - Chipping Campden - Burford - Broadway - Bourton-on-the-Water
Langs Chipping Norton en Moreton-in-Marsh rijden we naar Hidcote Manor Garden (± £ 13,5 pp). We brengen een vrij bezoek aan deze tuin 
die de “tuinkamers” introduceerde. In de namiddag bezoeken we de typische Cotswoldsdorpjes Chipping Campden, Broadway en Bourton-
on-the-Water. 

Dag 3 • Sudeley Castle - Cheltenham - Bibury - Arlington Row
Via Stow-on-the-Wold en Stanton rijden we naar Sudeley Castle. We bezoeken facultatief 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 wandelen we langs het forellenriviertje de 
Coln en voorbij de wevershuisjes, “de Arlington Row”. Iets verder in het dorpje is ook de parochiekerk Saint Mary met Saksische roots.

Dag 4 • Blenheim Palace - Oxford
In de voormiddag brengen we een vrij bezoek aan Blenheim Palace (± £ 20 pp), een 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. 

Dag 5 • Witney - Chartwell - België
Deze ochtend brengen we nog een vrij bezoek aan Chartwell (± £ 15 pp), het landgoed van Churchill. Daarna keren we terug naar België.
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