
6 dagen / 5 nachten
halfpension

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

29 mei 22  € 859 

21 augustus 22  € 895 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 125 

Buitenkajuit (op aanvraag) op aanvraag

Opstapplaats: C

RINGWOOD HALL HOTEL & SPA****
Ligging: in Chesterfield, goed gelegen voor uitstappen in het Peak District
Uitrusting: receptie, restaurant, bar, mooie kamers met bad of douche, airco, 
tv en gratis wifi
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 6e dag het ontbijt
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

VREEMDE MUNT
• Britse pond

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Internationaal reispaspoort is verplicht
• Bij reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

Dag 1 • België - Chesterfield
We rijden richting Calais voor de overtocht naar Dover. Vervolgens rijden we naar Bolsover Castle, een hooggelegen romantische ruïne met 
lusthof, ontworpen om te entertainen en indruk te maken. We overnachten in het ****Ringwood Hall Hotel & Spa Chesterfield.

Dag 2 • Dark Peak - Lyme Park - Buxton - Hartington
We maken een ochtendwandeling aan de Derwent Dams. Via de Snake Pass doorkruisen we vervolgens de Dark Peaks. We brengen een 
bezoek aan Lyme Park (± £ 11,50 pp), een uitgestrekt landgoed met een 18e-eeuws landhuis in Italiaanse stijl. Nadien gaat het naar Buxton, 
het Engelse Spa en de hoogstgelegen stad van Engeland. Tenslotte maken we een stop in Hartington, een op en top landelijk Engels dorp.

Dag 3 • Castleton - Haddon Hall
Deze ochtend maken we een mooie wandeling door het grillig rotslandschap van de Dark Peak. Vervolgens rijden we naar Castleton, de enige 
vindplaats ter wereld van ‘Blue John’ een halfedelgesteente. In de namiddag bezoeken we Haddon Hall (± £ 15,75 pp). Dit middeleeuwse 
landhuis geeft ons een zeer goed beeld van het leven van een aristocratische familie in de 15e en 16e eeuw. En dan zijn er nog de onovertroffen, 
romantische tuinen. 

Dag 4 • White Peak - Bakewell - Chatsworth
We rijden naar Eyam, een dorp dat geschiedenis ademt. Dan naar Bakewell, de officieuze hoofdstad van het Peak District. Proef zeker van 
de beroemde Bakewell Pudding! In de namiddag bezoeken we  Chatsworth (± £ 15,50 pp), ‘The Palace of the Peak’, met één van de mooiste 
privécollecties van kunstschatten in Europa. Ook de tuinen getuigen van klasse.

Dag 5 • Hardwick Hall - Lincoln - Hull
We bezoeken Hardwick Hall (± £ 14,25 pp), heel nauw verbonden met Bess of Hardwick. Vervolgens naar Lincoln, bekend voor zijn gotische 
kathedraal en Lincoln Castle. We schepen in Hull in voor de nachtferry.

Dag 6 • Rotterdam - België
’s Ochtends komen we aan in Rotterdam. Vervolgens rijden we terug richting België.
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