17. - 22. AUGUST 2022 med direkte fly

«TRULY BRITISH»

THE BREXIT WAY

TUR TIL ENGLAND OG WALES

England er et kongedømme,
men regnes formelt og
konstitusjonelt ikke som eget
land. Skottland og Wales har
hatt egne departementer og
ministere, og fikk i slutten av
1990-årene et eget parlament
og forsamling . England har
ingen særrettigheter lenger.
Til gjengjeld har England en
dominerende stilling innen det
forente kongedømme. England
velger 524 av parlamentets 651
mandater.
Nesten hele Wales er et fjellog bakkeland, for en stor del
fylt av Cambrian Mountains,
oppskåret av fruktbare daler.
Høyeste punkt er Snowdon
(1085 moh.), Wales ble forent
med England 1536 og har blitt
nærmere knyttet til England
enn tilfellet er med Skottland
og Nord-Irland. I kulturelle
sammenhenger har Wales
bevart flere særtrekk, men
nasjonalismen er imidlertid
svakere enn f.eks. i Skottland.

Det vakre landskapet, de historiske og mystiske stedene i SydEngland og Wales venter på deg. Siden 1301 har den engelske
tronarving båret tittelen Prince of Wales og i 1536 ble Wales
forent med England. Brighton er en vakker strand- og kystby,
Stonehenge et mysterium, Bath har sine romerske bad!
England og Wales er sammen to av de fire nasjonene som utgjør ″Det forente kongerike Storbritannia″ som regnes som én
enhet (iblant kalt stat) fordi de deler rettssystem. I Wales har
walisisk fått status som offisielt språk, sidestilt med engelsk. Vi
skal også ha lunsj på en av Englands aller beste puber!
DAG 1 – ONSDAG 17. AUG

GATWICK - BRIGHTON

M

Vi reiser med NORWEGIAN direkte til Gatwick fra Oslo og også direkte fra Bergen og
fra Trondheim. Når vi har landet, tar vi buss til Brighton for å sjekke inn på vårt
hyggelige hotell rett på strand- promenaden (begrenset antall rom – bestill i god tid). Vi
hygger oss med en velkomst middag på hotellet om kvelden (inkl. drikke).

DAG 2 – TORSDAG 18. AUG

BRIGHTON

F, L

Om formiddagen skal vi ha en kort orienteringstur i byen til fots. Vi ender turen i sentrum
der vi samles til en pub-lunsj før vi får en omvisning på Royal Pavillion som tidligere har
tilhørt det britiske konge-huset. Den ble bygget tidlig på 1800-tallet som et feriested ved
havet for kronprinsen. Bygningen benevnes ofte som «Brighton Pavillion», og byggestilen er indisk-gotisk, som var vanlig i India på 1800-tallet. Under første verdenskrig ble
palasset brukt som sykehus for sårede indiske og karibiske soldater. Resten av dagen
er fri til å gå på handletur eller utforske nabolaget på egen hånd. I kveld blir det middag
på egen hånd og kanskje utekveld der vi utforsker Brightons natteliv.
I 1849 ble Royal
Pavillion solgt av
staten til byen
Brighton og brukes
i dag til banketter,
kurs og bryllup.

GRUNNET SVÆRT STOR
PÅGANG PÅ HOTELLENE
I DENNE PERIODE MÅ VI
BE OM MEGET RASK
PÅMELDING

DAG 3 – FREDAG 19. AUG

STONEHENGE

F, L, M

Vi skal ha en sen frokost før vi tar turen vestover. Britiske puber kan være så mangt. Og
de beste kan være verdt en reise i seg selv. Det engelske guidebokforlaget Sawday's

ENGLAND OG WALES

side 2

offentliggjorde nylig sin liste over sine absolutte favorittpuber i Storbritannia, en av de
absolutt vinnende puber var The Malet Arms ved Salisbury. Én mil fra Stonehenge ligger
The Malet Arms i et omgjort bakerhus. Under de lave bjelkene er det bonde-møbler, fyr i
peisen, gamle bilder - og lokalt øl. Også menyen er landlig, som for eksempel fasan- og
duestuing i Guinness. Vi stopper for en hyggelig lunsj på denne spesielle puben. Etter
lunsj skal vi til Stonehenge som ble bygget av et ukjent folkeslag for 4000 å siden. Den
ytre sirkelen er litt over 5200 år gammel. Hva Stonehenge ble brukt til er uklart, men det
hadde sannsynligvis noe med måling av årstider. De to indre steinsirklene er laget av
granitt og de hele blokkene veier rundt 15 tonn. Steinblokkene er fra Wales og har blitt
fraktet 270 kilometer uten bruk av hester. Hvorfor de ikke brukte stein fra nærområdet er
uklart. Dessuten er det et mysterium hvordan de klarte å reise steinblokkene. Vi fortsetter
til Bath, med sin flotte georgianske arkitektur. Her skal vi bo virkelig fornemt på Dukes
hotell med en utrolig georgiansk atmosfære. Middag på en av Englands absolutt eldste
og spesielle restauranter – med eget kjøkkenmuseum.

DAG 4 – LØRDAG 20. AUG

BATH

F, L

For dem som ønsker det, blir det anledning å besøke de romerske bad og pumperommet. Det vil lønne seg å bestille en Spa–behandling i god tid før avreise for her er
det lange køer hele året. Det overbygde markedet må oppleves. Likeså en tur som vi tar
til de kongelige bygningene Cresent med sin utrolig flotte park. Om ettermiddagen skal
vi ha en liten busstur til en meget pittoresk by, Bradford on Avon der vi skal nyte en riktig
britisk High Tea på ettermiddagen. Vi kan kanskje få mulighet til en opera eller konsertforestilling om kvelden

DAG 5 – SØNDAG 21. AUG WALES - PORTMEIRON

294 km 4-5t F, M
Langs kysten stuper bratte klipper ned i havet, avbrutt av lune bukter med silkemyke
sandstrender. Vi er på vei til Wales og allerede i starten blir du fort betatt av de skog- og
gresskledde åsene som duver behagelig i horisonten. Her har forfattere og poeter, blant
andre Roald Dahl og Dylan Thomas, funnet inspirasjon og det er ikke vanskelig å forstå.
Vi skal ha en kaffe stopp ved Raglan slott og lunsjstopp i Newtown (ikke inkl.) underveis
før vi kommer fram til et utrolig hotell; Portmeiron like ved byen Porthmadog. Her kan vi
nyte hotellets fasiliteter og SPA før vi hygger oss med en avskjedsmiddag i deres prisbelønte restaurant.

Pris kr. 17 480
per person i delt dobbeltrom
hvis minimum 12 deltagere!
Enkeltroms tillegg kr 2 595
Direkte fra Oslo er bekreftet i
pris, fra Bergen, Trondheim
og Stavanger må vi dobbeltsjekke pris ved bestilling.

INKLUDERT I PRISEN:
- Fly til Gatwick og hjem fra
Manchester
- Egen komfortabel turbuss
- 3 lunsjer og 3 middager med
drikke og kaffe/te
- Alle hotellovernattinger
- Sightseeinger som i progr.
- Inngangspenger til alle
severdigheter i programmet
- Lokal guide i Brighton
– Reiseleder fra Travel and Learn

IKKE INKLUDERT:
- Flyskatt kr 760 (per 01.04.22)
fra Oslo
- Ev. tilslutnings fly til Oslo på utr.
- Tips til bussjåfør, guider og
hotellpersonale
- Forsikring og personlige
utgifter

DAG 6 – MANDAG 22. AUG WALES - MANCHESTER

200 km 3t
F
Vår siste etappe langs kysten i Wales med stopp bl.a. i Conway. Vi passerer Caernarvon
slott som er et av de mest imponerende slottene i Wales og når vi først er i Wales, må vi
nesten stikke innom Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochs.
Denne vesle byen med Wales lengste navn, er egentlig ikke mer enn en togstasjon,
men på 1800-tallet fikk en lokal forfatter ideen om at man skulle gjøre byen til en turistattraksjon, og slik ble det. Navnet betyr «St. Mary's Church in the Hollow of the White
Hazel near a Rapid Whirlpool and the Church of St. Tysilio near the Red Cave», men
blir som oftest forkortet til Llanfair. Vi fortsetter langs kysten for å nå fram til Manchester
International airport for innsjekking til våre direkte fly med NORWEGIAN både til Oslo,
Bergen, Trondheim og Stavanger. Flyene går i 20-tiden om kvelden slik at vi kan rekke
en matbit sammen på flyplassen før vi sier farvel for denne gang.

AVBESTILLINGSBETINGELSER
Se våre ”standard reisevilkår og avbestillingsregler i sin helhet” på denne linken

Påmelding snarest
Telefon 47 89 60 60

post @ travelandlearn.no
Strandveien 32, 1545 Hvitsten

BETALINGS BETINGELSER Ved påmelding forfaller et depositum på
kr 3500 og restbeløpet ca 1,5 måned før avreise.

kgs 19.04.22

