
Yorkshire & Lake District

BESKRIVNING

Yorkshire & Lake District

6 dagar flyg t/r

Här är vackert! Många är dem som försökt skriva om

landskapets skönhet. Man har spelat in TV-serier och

filmer men inget går upp mot att se det med egna ögon.

Att vandra genom Yorkshires svindlande höjder,

förtrollas av Windermers skönhet när vi åker fram på

sjön. Flyttas tillbaka i tiden i York och under en

ånglokstur samt när vi går genom de pråliga salarna på

Alnwick Castle.

RESEFAKTA

Allt detta ingår: 

Flygresa i turistklass Köpenhamn-London och

Edinburgh-Köpenhamn. Resa i modern helturistbuss.

Övernattning i dubbelrum med dusch/bad och wc.

Halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag

sex samt en pub lunch.  Utflykter enligt program, moms

samt reseledare. Båttur på Lake Windermere. Tågresa

Pickering-Whitby samt entré till Alnwick Castle. Övriga

entréavgifter tillkommer.  



Dag 1 Skandinavien-Coventry

Vi flyger från Kastrup till London på förmiddagen. Här väntar vår brittiska buss på att ta oss genom det Engelska

landskapet. Vi kommer först till Oxford, den berömda universitetsstaden som vi så ofta fått se i TV-serier och filmer från

England. Det är även byarna häromkring som fått utstå många brutala TV-mord och kluriga kriminalgåtor som Barnaby

eller Morse på något vis alltid lyckas lösa. Vi klarar oss förhoppningsvis och fortsätter norrut förbi Shakespears

födelsestad Stratford Upon Avon till Coventry där vi bor första natten på Double Tree by Hilton Hotel. Industristaden

Coventry är framförallt känd för sin biltillverkning. Humber, Riley, Rover och Daimler är några av de bilmärken som

tillverkats här. Det var på grund av denna samt stadens flyg- och vapenindustri som Hitler 1940 lät staden bomb härjas i

11 timmar. Mycket blev förstås förstört men det byggdes upp igen och idag finns här bl a ett intressant bilmuseum.  Vi

avslutar dagen med en gemensam middag på hotellet.

Dag 2 Coventry-Harrogate

Efter frukost tittar vi under förmiddagen närmare på Coventry och gör ett besök i den berömda katedralen. Färden går

sedan vidare in i det vackra Yorkshire. Som är det största och kanske de mest omskrivna av de engelska grevskapen.

Så här års övergår de böljande vidderna som förtrollade systrarna Bronté i varma höstfärger. Vi ska bo tre nätter i

Yorkshire, i den gamla charmiga kurorten Harrogate på The Crown Hotel. Här avslutar vi våra utfärds dagar med

gemensam middag på kvällen.

Dag 3 Lake District

Idag lämnar vi tillfälligt Yorkshire för en utfärd till det magiska Lake District. Vi börjar med att ta oss genom

naturskyddsområdet Yorkshire Dales som vi så ofta sett på filmduken, för färd in i ett annat mytomspunnet landskap.

Även här är det med ett böljande landskap men nu även med vackra sjöar insprängt. Man förstår att landskapet

trollbundit författare som Beatrix Potter och poeten William Wordsworth. Vi tar oss till Ambleside för en båttur på den

vackra Lake Windermere som faktiskt är Englands största sjö. Det blir lite tid på egen hand för shopping i de charmiga

butikerna innan vi återvänder till Harrogate. 

Dag 4 York

När man är i grevskapet Yorkshire vill man förstås besöka det fantastiska York, med sin intressanta historia. Här gör vi

en rundvandring och ser den imponerande gotiska katedralen, ringmuren och medeltidsgatan The Shamble samt får

höra mer om den spännande historien. Eftermiddagen är fri om någon önskar besöka Jorvik Center som på ett

fantastiskt vis flyttar oss tillbaka i tiden och visar stadens historia och Vikinga fynden som gjorts här.  Vi rekommenderar

även lite afternoon tea på Bettys plus.

Dag 5 Harrogate-Newcastle

Efter en tidig frukost beger vi oss till Pickering där vi återigen förflyttat oss tillbaka i tiden för en fantastisk resa med

ångtåg med North Yorkshire Moors Railway. Vi serveras en cream tea ombord medan vi tar oss genom Yorkshires

grönskande dalar till stationer vi känner igen från filmerna om Harry Potter. Resan avslutas i kuststaden Whitby. Denna

fiskeby känns igen genom Bram Stalkers roman om Dracula som delvis utspelar sig här. Andra dragplåster är Kapten



James Cooks minnes museum och den vackra klosterruinen. Varför inte ta en fish & chips lunch här och en promenad

upp till klostret innan vi styr norrut till Newcastle vid floden Tynes mynning. Här ska vi bo en natt i utkanten av staden i

Whickham på BW Plus Gibside Hotel.

Dag 6 Newcastle-Skandinavien

Idag tar vi oss igenom ett landskap som fått utstå många strider. Här gick gränsen mellan de civiliserade romarna och

de skotska barbarerna. Vi börjar med ett besök på Alnwick Castle som varit i familjen Percys ägo sen 700 år tillbaka.

Slottets historia går 1000 år tillbaka i tiden och har alltid varit greven av Northumberlands hem. Vi går se några av det

storslagna slottets rum och trädgårdar.

Såg ni Downton Abbeys julspecial 2014 och 2015? De spelades in här och man kan fortfarande se en utställning från

filmprojektet.

Innan vi lämnar Alnwick äter vi en avslutningslunch på en trevlig pub. Turen går sedan upp i Skottland till Edinburghs

flygplats varifrån vi flyger hem efter en resa genom ett fantastiskt landskap.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


